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XVII CONGRESO NACIONAL Y IX IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA (1-3 DE XULLO 2020) 

Sen ser único, o factum Educación continúa sendo o factor de maior alcance e 

relevancia na formación das persoas, o cambio das comunidades e a gradual 

transformación do mundo. 

En tal marco de referencia global, a pedagoxía fai as veces de vector 

substantivamente instrumental ao servizo da optimización dos procesos de aprendizaxe e, 

por suposto, dos resultados educativos, e non só dentro senón tamén fóra das escolas, ao 

lado doutras instancias da sociedade civil igualmente importantes na representación das 

posibilidades que nos asisten na actualidade para avanzar cara ao logro dunha cidadanía 

consciente do seu rol protagonista nun futuro que asoma cargado de incerteza, pero en 

absoluto alleo ao impacto de novos tipos de intelixencia, mediada inevitablemente pola 

tecnoloxía. 

A Educación en Rede: Realidades Diversas, Horizontes Comúns, lema e referente 

temático do Congreso a celebrar na emblemática cidade de Compostela 

(https://www.congresodepedagogia.es/), supón unha magnífica oportunidade de reflexión 

e proposta de acción compartida desde un contexto histórico e culturalmente diverso, se 

ben vinculado por manifestas conexións idiosincráticas, para un escenario emerxente. 

É en tal escenario onde os conceptos de calidade e de equidade, ou aínda de 

coñecemento, inclusión, desenvolvemento e sustentabilidade, haberán de modularse, na 

teoría e na práctica, nun percorrido de permanente innovación arredor de programas e 

proxectos que dificilmente escaparán á influencia dos big data en educación, por mencionar 

algunha das realidades virtuais que xa están delimitando discursos, ou promovendo xiros 

epistemolóxicos, a modo de puntos de inflexión ou tránsito entre eras civilizadoras. 

Estamos persuadidos de que o noso Encontro nas terras atlánticas de España 

suporá un revulsivo para unir forzas e vontades nunha ruta de maior cohesión e progreso 

para educadores, investigadores e profesionais da educación en torno ás grandes metas e 

desafíos dos países, e dos homes e mulleres, que conformamos un gran espazo de 

comunicación, que se estende máis alá dos territorios de América e Europa. 

Non en vano o lema del Congreso expresa o desexo dunha Iberoamérica conectada, 

orgullosa da súa plural identidade e disposta a facer da educación unha sólida garantía de 

futuro. 

Queremos, finalmente, agradecer a confianza depositada no Comité Organizador 

por parte da Sociedade Española de Pedagoxía (SEP), o apoio das institucións ao evento, a 

axuda dos Comités Científico e Asesor, e o impulso recibido desde as asociacións científicas 

que integran RETINDE (Rede Transdisciplinar de Investigación Educativa). Agardámosche 

en Santiago de Compostela. 

Miguel A. Santos Rego 
Presidente do Comité Organizador 
Coordinador do Grupo de Investigación ESCULCA 
Universidade de Santiago de Compostela 
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A experiencia que presentamos estase 

realizando desde o curso 16-17 na materia optativa 

“Acción Socioeducativa nas Adiccións”, de cuarto 

curso, do Grado en Educación Social que se imparte na 

Facultade de Ciencias da Educación da USC. Participan 

entre 50-60 persoas cada curso, pois intégrase nas 

dinámicas xerais da metodoloxía docente que se inclúe 

no programa da materia. 

Os obxectivos da experiencia son tres: 

- Crear conciencia da problemática e erradicar 

os falsos mitos e estereotipos que ten o alumnado. 

- Introducir, tanto na linguaxe como nas 

distintas achegas teóricas e traballos prácticos, a 

perspectiva de xénero. 

- Achegar información rigorosa e actualizada 

en materia de xénero e drogodependencias, desde un 

enfoque  interseccional. 

 

As accións que se levan a cabo para a 

introdución da perspectiva de xénero na materia son 

as seguintes: 

1) Organización dun taller específico no que 

se aborda, con carácter introdutorio, A 

drogodependencia desde a perspectiva de xénero. Este 

taller que se leva a cabo cunha metodoloxía lúdica e 

participativa ten moi boa acollida entre o alumnado e 

axuda a crear conciencia da problemática e erradicar 

os seus falsos mitos e estereotipos. Na figura 1 pódese 

apreciar a metodoloxía empregada, onde o alumnado 

responde ou mostra a súa opinión levantando unha 

cartolina de cor, e un exemplo de pregunta interactiva. 

2) Achegamento específico, en todos os 

bloques de contido, á realidade feminina e ás 

problemáticas específicas que se presentan para as 

mulleres así como aos programas, proxectos, 

intervencións, se existen, nas que se ten en conta as 

peculiaridades do xénero feminino. 

3) Realización de actividades interactivas en 

grupo nas que, na medida do posible, os casos 

seleccionados son relativos a situacións específicas 

experimentadas polo colectivo feminino e que 

contribúen a que o alumnado coñeza a realidade das 

persoas con condutas aditivas ou dependencias, 

deseñe propostas de intervención para dar resposta 

socioeducativa ás necesidades detectadas ou para 

facer propostas de intervención socioeducativa de 

carácter preventivo naqueles grupos ou colectivos 

da poboación que poidan ser especialmente 

vulnerables. 

 

 

Entendemos que a experiencia é exitosa, 

pois o alumnado si introduce tanto na linguaxe 

como nas súas achegas e traballos a perspectiva de 

xénero e sempre se mostran satisfeitas/os cando 

se extraen conclusións ou se proxectan accións que 

se dirixen especificamente ao colectivo feminino.  

 

Figura 1. Metodoloxía e exemplo de pregunta interactiva empregados no taller 

 
Figura 2. Mª José Méndez Lois e Alba E. Martínez Santos na fotografía 
institucional da X Edición Premios a Introdución da Perspectiva de 
Xénero na Docencia e na Investigación 
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Didáctica 
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Ademais, este curso a experiencia foi 

galardoada co terceiro premio (docencia) na X Edición 

dos Premios á Introdución da Perspectiva de Xénero na 

Docencia e na Investigación da Universidade de 

Santiago de Compostela. 
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A Universidade de Santiago de Compostela 

lidera o proxecto UNINTEGRA – University leading full 

and stepwise approach to the integration of refugees (A 

Universidade á fronte dun enfoque completo e 

progresivo da integración das persoas refuxiadas), que 

aborda a integración das persoas refuxiadas en Europa 

a través dun enfoque integral no que se contemplan 

accións de formación, sensibilización e apoio á 

integración a nivel social e educativo. A orixe do 

Proxecto Unintegra, financiado polo Asylum, Migration 

and Integration Fund (AMIF), debemos situala na 

Recomendación da Comisión Europea na que se inclúe 

o plan de reasentamento 2015-2017 e 2017-2019 

como mellora das vías legais para persoas que 

necesitan protección internacional nos estados 

membros. 

Esta iniciativa abrangue actividades de apoio 

ás persoas refuxiadas desde o momento previo á súa 

reubicación ata a fase de adaptación e integración na 

comunidade de acollida. Con este fin, conta coa 

participación de institucións do ensino superior, 

concretamente tres universidades europeas, a 

Universidade de Santiago de Compostela, a National 

Kapodistrian University of Athens (Grecia) e a 

Universidade do Minho (Portugal), autoridades locais e 

organizacións cunha ampla experiencia na atención a 

migrantes, como a Fundación Universitaria Balmes e a 

Fundació ACSAR. 

As súas liñas xerais de actuación son: 

desenvolvemento dun proxecto de validación de 

competencias académicas e credenciais de nacionais 

de terceiros países; sensibilizar á comunidade 

académica e local, e facilitar a integración das persoas 

refuxiadas; apoio previo á partida de persoas 

refuxiadas en Grecia para a recuperación emocional e 

psicolóxica; actividades socioeducativas para menores 

e mulleres; creación dunha aplicación de teléfono 

móbil de uso gratuíto; formación para capacitar a 

profesionais que permitan axudar aos nacionais de 

terceiros países que necesiten protección 

internacional nas comunidades receptoras; e, por 

último,  deseño e implementación dun programa de 

formación para a integración de persoas refuxiadas 

nas comunidades de acollida. 

  

 

 

 

 

En consonancia con esta abordaxe, o proxecto 

inclúe accións de formación e apoio psicosocial en 

campos de persoas refuxiadas e centros de acollida 

gregos desenvolvidos pola Fundació ACSAR e a 

National Kapodistrian University  of Athens, así como 

actividades específicas de formación directa a persoas 

refuxiadas a nivel local no ámbito xeográfico de 

referencia das universidades que participan no 

proxecto. Así pois, o traballo da Universidade de 

Santiago de Compostela, en colaboración coas outras 

dúas universidades implicadas nesta iniciativa, 

centrase na elaboración dunha proposta de protocolo 

de acreditación de competencias que ofreza ás persoas 

refuxiadas a posibilidade de validar os seus 

coñecementos, nos casos nos que non dispoña da 

preceptiva documentación acreditativa, a fin de poder 

acceder ou continuar estudos universitarios. 

Asemade, no marco de actuacións do proxecto, 

desenvólvese unha actividade conxunta de investigación 

entre as tres universidades liderada polo GI ESCULCA da 

USC para indagar en aspectos que constitúen unha 

prioridade e 

un reto nas 

políticas de 

integración, 

tales como a 

eliminación de 

prexuízos e 

estereotipos 

así como a 

atención 

fundamental 

que requiren os grupos máis vulnerables e piares da 

integración, como son as mulleres e os nenos. 

O seu obxectivo xeral é o de promover e 

trasladar ás autoridades rexionais, nacionais e 

internacionais pautas e propostas de integración a 

incorporar no ámbito das políticas sociais e educativas. 

Partindo deste obxectivo, abórdanse outros máis 

concretos, como definir o perfil e o papel das mulleres 

refuxiadas na súa estrutura familiar, identificar as 

necesidades dos nenos/as refuxiados/as e as barreiras para 

o proceso de integración, identificar boas prácticas e políticas 

a favor da integración de mulleres e nenos/as na Unión  

Figura 1. Presentación de la Guía UNINTEGRA 
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Figura 2. Guía para a integración 
de persoas refuxiadas 

Figura 3. Cartel jornadas 

 

 

 

 

 

Europea e, por último, identificar ideas estereotipadas 

de xénero na etnicidade que obstaculicen a 

implementación de futuras políticas de integración.  

No proxecto empregamos unha metodoloxía 

de traballo interactiva, a partir de técnicas 

cuantitativas e cualitativas, que se define en 3 fases: 

- Nunha primeira, realízase unha busca e 

análise de boas prácticas de integración en países 

membros da Unión Europea. Continuamos estudando 

a integración das familias refuxiadas en Europa a 

partir do traballo de campo desenvolvido nos tres 

países que participan no Proxecto (Grecia, Portugal e 

España). Con este fin, deseñamos un cuestionario 

específico, despois dunha revisión bibliográfica a nivel 

internacional, o Cuestionario de Integración para 

Familias Refuxiadas (CIFRE), que foi traducido ao 

español, portugués, inglés, francés, árabe e ruso, para 

despois proceder coa realización de historias de vida a 

mulleres refuxiadas. Concretamente, a mostra quedou 

conformada por 442 persoas enquisadas e 11 mulleres 

entrevistadas. 

- Na segunda, co 

obxectivo de coñecer o 

que pensan os/as 

cidadáns da Unión 

Europea (UE) respecto 

das persoas refuxiadas, 

empregamos o 

Cuestionario de 

Actitudes cara Familias 

Refuxiadas (CAFARE), 

traducido ao español, 

grego e portugués, e 

realizamos entrevistas 

semiestructuradas a 

directores de centros educativos que escolarizan a 

nenos/as de terceiros países. Así pois, nesta parte 

participaron un total de 430 persoas e 24 centros 

educativos.  

- Finalmente, revisamos as guías de 

integración en Europa na atención a persoas 

refuxiadas, co fin de identificar os puntos fortes e 

febles, para proceder á elaboración das guías para o 

ámbito educativo, comunitario e laboral. Así, a Guía de  

 

 

 

 

 

Integración para Personas Refugiadas en Europa é o 

resultado do proxecto de investigación levado a cabo 

en Grecia, Portugal e España por parte das 

universidades participantes. Comeza cunha 

introdución na que se fai referencia ao traballo de 

investigación realizado que lle serve de soporte para, a 

continuación, definir de xeito sucinto a terminoloxía 

básica no campo de estudo. Estas dúas cuestións 

contextualizan as tres guías específicas: Guía de 

Integración para Persoas Refuxiadas no sistema 

educativo, Guía de Integración para Persoas 

Refuxiadas no mercado laboral e Guía de Integración 

para Persoas Refuxiadas nas comunidades de acollida. 

A primeira delas, centrada no ámbito educativo, foi 

elaborada pensando nas necesidades das familias 

refuxiadas, en especial, nos seus fillos/as, e como 

ferramenta de traballo para as institucións, 

organismos e profesionais que lles atenden, co 

propósito de dar a coñecer o funcionamento do 

sistema educativo no país de acollida, as posibilidades 

de formación e o papel que desempeñan as familias na 

educación. A segunda, focalizada no mercado laboral, 

inclúe recomendacións xerais, tanto para persoas 

refuxiadas como para posibles empregadores/as 

ferramentas, recursos e posibilidades para favorecer a 

inserción laboral. A terceira 

céntrase nos servizos e 

dispositivos comunitarios e 

nas entidades sociais que 

traballan con persoas 

refuxiadas, co obxectivo de 

fomentar a creación dunha 

rede de apoio social.  

A Guía de integración para 

persoas refuxiadas foi 

traducida a catro linguas: 

español, inglés, portugués e 

grego.  

Paralelamente, desenvolveuse unha sesión de 

traballo baixo o nome Xornada Unintegra: Guía para a 

integración de persoas refuxiadas, na que participaron 

os responsables de entidades sociais colaboradoras na 

investigación (Juan Redondo Abelenda - Coordinador 

do Programa de Refuxiados/as de Cruz Vermella 

Española en Galicia; Xabier Rodríguez Orosa - ACCEM;  
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GI ESCULCA 
 

Departamento de Pedagoxía e Didáctica 
 

Universidade de Santiago de Compostela 

 

 

 

 

Amaia Vilas Sarasua e Ana Vidal Touza - Asociación 

Provivienda), e na que se presentou a guía a 

profesionais do ámbito socioeducativo e ao alumnado 

universitario.  

 

Referencias bibliográficas 

Lorenzo Moledo, M. (Coord.), Núñez-García, J., Crespo 

Comesaña, J., Mavromara, L., e Khereddine, B. 

(2019). Guía de integración para personas 

refugiadas en Europa. Santiago de Compostela: 

Servizo de Publicacións e Intercambio 

Científico.  

UNINTEGRA. (2019). Páxina web Proxecto Unintegra 

USC. Recuperado de https://unintegra.usc.es/ 

index.php 
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 

 

REUNIÓN DE TRABALLO DO PROXECTO EUROPEO ERASMUS + CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES (CICC) 

 Derby e Buxton (Reino Unido), 1, 2 e 3 de maio de 2019 

Varios membros do GI DIOEP participaron na reunión de traballo do Proxecto Europeo 

Erasmus + Crucial Impacts on Career Choices (CICC) que se celebrou nas cidades de Derby e Buxton 

(Reino Unido). O 1 de maio a reunión transcorreu no seo do Seminario da International Centre for Guidance Studies (iCeGS) da 

Universidade de Derby, para traballar temáticas en relación á investigación dos/as profesionais nas tarefas de orientación da 

carreira e as súas aportacións ás políticas e prácticas orientadoras. Os días 2 e 3 de maio tiveron lugar en Buxton diferentes sesións 

de traballo centrados no deseño dos procedementos metodolóxicos da investigación a desenvolver en próximas fases do CICC. 

 

 

 X SEMINARIO DA REDE INTERUNIVERSITARIA DE PROFESORADO DE ORIENTACIÓN (RIPO) 

As Palmas, 2 e 3 de maio de 2019 

Membros do GI DIOEP participaron no X Seminario da Rede Interuniversitaria de Profesorado de 

Orientación (RIPO) na Facultade de Ciencias da Educación da Universidad de Las Palmas, co obxectivo de 

debater e intercambiar experiencias e coñecementos tanto teóricos como de investigación aplicada no ámbito da orientación 

educativa e profesional. 

 

 

XORNADA CAMPUS DA CIDADANÍA SOBRE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES DIXITAIS 

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2019 

A profesora Beatriz Cebreiro López, Investigadora Principal do GI TECNOEDUC, interveu na Xornada “Campus da 

Cidadanía” sobre Ciencias Sociais e Humanidades Dixitais na Universidade de Santiago de Compostela. 

 
 

XORNADA DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA “PENSAR CON ORGULLO” 

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2019 

A profesora Carmen Fernández-Morante, investigadora do GI TECNOEDUC, participou na Xornada do Consello da Cultura 

Galega “Pensar con orgullo”, organizada pola sección do Pensamento do CCG. En concreto, presentou o relatorio “Diversidade 

sexoxenérica e educación: máis alá da inclusión”. 
 

 

SEMINARIO DE DOUTORAMENTO EN EDUCACIÓN  

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2019 

A Rede RIES e a Rede UNIASC organizaron na Facultade de Ciencias da Educación da USC o 

Seminario de Doutoramento en Educación no que participaron tanto investigadores principais como en 

formación de todos os grupos que compoñen ambas redes, presentando as súas liñas de traballo, así como 

o avance dos seus respectivos proxectos e traballos de tese.  

Neste marco se desenvolveron dúas conferencias. A primeira, impartida polo profesor Ángel 

García del Dujo da Universidad de Salamanca e membro da Rede UNIASC, e a segunda, a cargo da profesora 

Margarita Pino Juste, da Universidade de Vigo e coordinadora do GIES 10 da Rede RIES. 
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CURSO DE VERÁN “A MÚSICA COMO RECURSO CURRICULAR EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA” 

Lugo, 18-21 de xuño de 2019 

As profesoras Carmen Sarceda Gorgoso, do GI GEFIL, e Mª Angeles López de la Calle dirixiron o curso “A Música como 

Recurso Curricular en Educación Infantil e Primaria” coa finalidade de xerar un cambio na visión da música en educación, ofrecendo 

aos futuros profesores e profesoras a ocasión de experimentar e reflexionar sobre como a música pode contribuír ao 

desenvolvemento formativo, considerándoo como un recurso ao servizo da aprendizaxe nas distintas áreas curriculares. 
 

 

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. INVESTIGACIÓN 

COMPROMETIDA PARA A TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Madrid, 19-21 de xuño de 2019 

A profesora Mar Lorenzo, do GI ESCULCA, participou na mesa 

redonda “Aprendizaxe-Servicio, ¿unha metodoloxía capaz de construír unha sociedade máis xusta e sostible?” no marco do XIX Congreso 

Internacional de Investigación Educativa. Investigación comprometida para a Transformación Social, celebrado na Universidad 

Autónoma de Madrid e organizado por AIDIPE. 

 

WORKSHOP “APRENDIZAXE-SERVIZO E EMPREGABILIDADE: BOAS PRÁCTICAS NA USC” 

Santiago de Compostela, 24 de xuño de 2019 

A Facultade de Filosofía acolleu unha nova edición do Workshop de Aprendizaxe-Servizo amparado pola Vicerreitoría de 

Comunicación, Cultura e Servizos, a Vicerreitoría de Organización Académica, e o Grupo de Investigación ESCULCA da USC. O seu 

obxectivo é divulgar e poñer en valor os distintos proxectos de ApS que se realizan na USC, así como favorecer o intercambio de 

experiencias. Esta actividade foi recoñecida con 8 horas de formación polo Programa de Formación e Innovación Docente.  
 

CURSO DE VERÁN “MIRADAS DE XÉNERO DESDE OS CENTROS PENITENCIARIOS” 

Teixeiro, 2-4 de xullo de 2019 

A profesora Mar Lorenzo Moledo, do GI ESCULCA, participou cun relatorio titulado “Os centros penitenciarios como espazos de 

educación: unha visión de xénero” no Curso de Verán celebrado no Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña). O obxectivo do curso se 

centrábase en ofrecer diferentes visións, desde unha perspectiva de xénero e unha óptica multidisciplinar (dereito, socioloxía, 

pedagoxía, historia…), das experiencias das mulleres dentro das prisións, abordando temas centrais que inflúen sobre as diferenzas de 

xénero como a educación, a maternidade, a inserción laboral, etc. 
 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Lleida, 4-5 de xullo de 2019 

A profesora Carmen Verde Diego, do GI GIES 10, impartiu o 

relatorio “O traballo social no momento actual: abordando os retos 

sociais presentes” no VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de 

Investigación Educativa.  

 

 CURSO DE VERÁN “XV NOVAS FRONTEIRAS NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 2.0: FEMINISMO, 

VIOLENCIAS E COEDUCACIÓN” 

Lalín, 8-12 de xullo de 2019 

A profesora Mª José Méndez Lois, membro do GI GEFIL, e Mª Jesús Payo Negro 

dirixiron o curso de verán “XV Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0: 

Feminismo, Violencias e Coeducación” que se celebrou no mes de xullo no Concello de Lalín co 

obxectivo de concienciar nas diversas formas de violencia machista na sociedade para o cambio social, mediante o coñecemento de 

boas prácticas de actuacións igualitarias, facilitando habilidades ao alumnado, abrindo espazos de reflexión, e intercambiando 

experiencias, entre outros. 
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FOTOS SUCESIVAS. PROXECTOS PARA O ESTUDO LINGÜÍSTICO DO ESPAÑOL DE CUBA 

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2019 

O Grupo de Investigación Gramática del Español organizou este evento, no que participou a profesora Loisi Sainz Padrón, da 

Universidade de La Habana. Presentaron na Facultade de Filoloxía os proxectos de investigación lingüística (nacionais e internacionais) 

nos que participou a Facultade de Artes e Letras da Universidad de La Habana en conxunto con outras institucións como a Academia 

Cubana de la Lengua e o Instituto de Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor". En cada caso, ofrecéronse os datos 

relativos á conformación dos corpus e ás temáticas dos traballos realizadas como teses de licenciatura, mestrado e doutoramento. 

Dedicouse o maior tempo aos resultados dos estudos de lingüística histórica que toman como fonte documentos cubanos por ser esta a 

área na que se inscribe a tese de doutoramento da docente que impartiu o seminario. 
 

 

 

CURSO DE VERÁN “FAMILIA E INFANCIA: LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS” 

Santiago de Compostela, 18-19 de xullo de 2019 

A profesora Diana Priegue Caamaño, do GI ESCULCA, dirixiu un Curso de Verán no que se 

analizaron as implicacións socioeducativas do dereito das nenas e nenos a ter unha familia, estudáronse 

os dereitos da infancia en situacións familiares de especial vulnerabilidade, avaliouse o papel dos centros 

educativos e da comunidade na promoción dos dereitos dos nenos e nenas en relación coa familia, e 

analizáronse as perspectivas de futuro para promover os dereitos da infancia en Galicia. 

 

PRIMEIRO KICK OFF MEETING DO NOVO PROXECTO ERASMUS+ K2 DIGITAL LEARNING ACROSS BOUNDARIES 

Halden (Noruega), 31 de agosto-4 de setembro de 2019 

Primeiro kick off meeting do novo proxecto europeo Erasmus+ K2 Digital Learning Across Boundaries (DLAB2), consorcio do 

que forma parte o Grupo de Tecnoloxía Educativa. Participaron as investigadoras Beatriz Cebreiro, Carmen Fernández Morante e 

Enrique Latorre Ruiz. 

 

XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOXÍA 

A Coruña, 4-6 de setembro de 2019 

A profesora Carmen Fernández Morante, do GI TECNOEDUC, impartiu a 

Conferencia Plenaria “Hacia un modelo de formación y acceso a la función docente” 

no XV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía.  
 

PRIMEIRA REUNIÓN VIRTUAL DO PROXECTO ERASMUS+ “CAREERS” 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019 

O GI DIOEP participou na primeira reunión virtual do Proxecto Erasmus+ “Careers”, na que se realizou unha presentación 

global das liñas do proxecto e das principais responsabilidades e tarefas a desenvolver por parte de cada socio. Tamén estableceuse o 

cronograma operativo de ditas tarefas, onde toman especial relevancia as reunións de traballo a realizar nas sedes dos países socios. A 

próxima reunión será na Universidade de Santiago de Compostela, en abril de 2020. 
 

FORUM EUROPEO DE ADMINISTRADORES DE LA EDUCACIÓN EN GALICIA 

A Coruña, 27 de setembro de 2019 

A profesora Carmen Fernández Morante, do GI TECNOEDUC, participou no primeiro Work Café do curso do Forum Europeo de 

Administradores de la Educación en Galicia con “A chave do éxito. Formación e selección do profesorado”. 
 

PRAGMÁTICA Y GRAMÁTICA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DIGAMOS  

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2019 

A profesora Ángela di Tullio, do Instituto de Filología da Universidad de Buenos Aires, impartiu na Facultade de Filoloxía o curso 

“Pragmática y gramática de la construcción Que digamos”, organizado polo Grupo de Investigación Gramática del Español. 
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DEL PROFESORADO TÉCNICO DE FP 

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2019 

Por terceiro ano organizouse neste curso de especialización co obxectivo de ofrecer a aquelas persoas que 

pola súa titulación non poidan acceder ao Máster de Profesorado en Educación Secundaria Formación Profesional y 

Enseñanzas de Lenguas, a formación didáctica e pedagóxica necesaria para o desenvolvemento da función docente. 

Os seus directores son Carmen Sarceda Gorgoso e Eva Barreira Cerqueiras, ambas do GI GEFIL. 
 

SEMINARIO GRUPOLAB  

Madrid, 30 de setembro de 2019 

O profesor Xoan Lombardero Posada, membro do GIES 10, impartiu a conferencia titulada “‘La cuestión inquietante’. 

Groupwork y formación de la NASW” no Seminario Grupolab, celebrado na Facultade de Traballo Social da Universidad Complutense 

de Madrid. 
 

JORNADA DE ESTUDIOS. ANOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CORPUS ORALES 

Santiago de Compostela, 3 e 4 de outubro de 2019 

O Grupo de Investigación Gramática del Español organizou esta xornada na Facultade de Filoloxía, na que participaron Nelleke 

Oostdijk, da Radboud Universiteit, Shima Salameh Jiménez, da Universitat de València, e os profesores da Universidade de Santiago de 

Compostela Mario Barcala, Eva Domínguez, Paula Santalla, Pablo Gamallo, Guillermo Rojo e Victoria Vázquez. 
 

TEACHING TRAINING LEARNING EVENT 

Bruxas (Bélxica), 7-11 de outubro de 2019 

A Investigadora Principal de TECNOEDUC, Beatriz Cebreiro, xunto con outros membros do grupo de investigación (Lorena Casal 

Otero e Enrique Latorre) e profesoras do CPI “O Cruce”, asistiron ao Teaching training learning event do Proxecto Europeo “DLAB2 Digital 

Learning Across Boundaries”, onde realizáronse actividades de innovación educativa, realidade virtual e realidade aumentada.  
 

EL HISPANISMO EN TAIWAN Y CHINA / LA INFLUENCIA DEL REALISMO MÁGICO EN LA LITERATURA TAIWANESA Y CHINA 

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2019 

A profesora Shu-Ying Chang, da National University Taiwan, impartiu na Facultade de Filoloxía o curso “El hispanismo en Taiwán y 

China/la influencia del realismo mágico en la literatura taiwanesa y china”, organizado polo Grupo de Investigación Gramática del Español. 
 

CURSO “SINCRONIZACIÓN DE BASES BIBLIOMÉTRICAS E INDICADORES DE CALIDAD” 

Vigo, 18 de octubre de 2019 

A profesora Margarita Pino Juste, coordinadora do GIES 10, organizou este curso celebrado no mes de outubro na Biblioteca da 

Facultade de Ciencias da Actividade Física e o Deporte da Universidade de Vigo. 
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL E XXVII NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Palma de Mallorca, 23-25 de outubro de 2019 

O profesor Geno Rodríguez, del GI ESCULCA, participou no VI Congreso 

Internacional e XXVII Nacional de Educación Física que celebrouse na Universidad de las 

Islas Baleares. Neste caso, presentouse o traballo de investigación “Evaluación del movimiento con alumnado de Educación Infantil 

mediante la aplicación del test de la batería MABC-2” no simposio “Educación Física y actividad deportiva en Educación Infantil y 

Primaria”. 
 

LA DIVERSIDAD EN LA PERCEPCIÓN DE LOS FENÓMENOS DE VARIACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2019 

A profesora Rocío Caravedo, da Universidad Católica de Perú, impartiu na Facultade de Filoloxía o curso “La diversidad en la 

percepción de los fenómenos de variación de la lengua española”, organizado polo Grupo de Investigación Gramática del Español. 
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REUNIÓN DE TRABALLO DO PROXECTO EUROPEO ERASMUS+ “CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES” (CICC) 

Aarhus (Dinamarca), 28-30 de outubro de 2019 

O GI DIOEP participou nunha reunión de traballo do Proxecto Europeo Erasmus+ “Crucial Impacts on Career Choices”, celebrado 

na VIA University College. Os principais temas de traballo centráronse en ofrecer unha primeira aproximación sobre a revisión da literatura 

realizada polos diferentes socios, expoñer como estase desenvolvemento a aplicación dos cuestionarios ao alumnado de Educación Primaria 

e Secundaria e ás familias, informar dos focus group xa desenvolvidos e presentar o segundo informe de difusión das actividades do 

proxecto. Realizouse tamén unha sesión de traballo sobre a metodoloxía research circles. 
 

VIII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL AVANZANDO DE MANZANARES 

Ciudad Real, 9 de novembro de 2019 

A profesora Paula Outón, do GI ESCULCA, participou como relatora nas VIII Jornadas de la Asociación de Educación Especial 

Avanzando de Manzanares (Ciudad Real), dedicadas á detección e intervención en dislexia. En ditas xornadas ofreceuse unha visión 

teórica e práctica sobre diferentes aspectos relativos a este trastorno da lectura e a escritura. 
 

LIBRO DO PROGRAMA FONDOS-COÑECEMENTO-FAMILIAS 

Pontevedra, 11 de novembro de 2019 

O pasado día 11 de novembro de 2019 o GI ESCULCA fixo entrega dos libros resultado do 

Programa Fondos-Coñecemento-Familias levado a cabo coa colaboración da Fundación Secretariado Xitano en 

tres centros educativos da cidade de Pontevedra con nenos e nenas de Educación Primaria. Neles recóllense pequenos relatos que o 

alumnado realizou sobre a historia familiar das súas nais e avoas, buscando destacar os recursos culturais das familias para a súa 

incorporación no currículo escolar. 
 

IV JORNADAS DE DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL DESDE LA EDUCACIÓN 

Santiago de Compostela, 14-16 de novembro de 2019 

Carmen Fernández-Morante e Enrique Latorre Ruiz, do GI TECNOEDUC, participaron nas IV Jornadas de Diversidad Afectivo-

Sexual desde la educación na Facultade de Ciencias de la Educación da Universidade de Santiago de Compostela. 
 

RESTRICCIONES ARTICULATORIAS Y PERCEPTIVAS SOBRE LOS INVENTARIOS FONÉMICOS NASALES 

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2019 

O profesor Carlos-Eduardo Piñeros (University of Auckland, Nova Zelanda) foi invitado polo GI Gramática del Español para 

impartir unha conferencia sobre restricións articulatorias e perceptivas en torno aos inventarios fonémicos nasais. A actividade 

desenvolveuse na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. 

 

XXXVIII SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

Málaga, 17-20 de novembro de 2019 

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

no XXXVIII Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación. Formar para transformar: Cambios 

sociales y profesiones educativas. No caso da profesora Mar Lorenzo, colaborou cos profesores Fernando Gil Cantero (Universidad Complutense de 

Madrid) e Jaume Trilla Bernet (Universitat de Barcelona) co relatorio “La teoría de la formación de profesionales de la educación”. Pola súa parte, a 

contribución do profesor Santos Rego levou por título “Pensando en la familia como un ‘fondo de conocimiento’ para los profesores”. 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL TRANSDISCIPLINAR, COMPLEJIDAD Y EDUCACIÓN 

México, 19-23 de novembro de 2019 

O profesor Miguel A. Santos Rego, coordinador do GI ESCULCA, participou no I Congreso Internacional Transdisciplinar, 

Complejidad y Educación celebrado en México do 19 ao 23 de novembro de 2019 coa Conferencia Plenaria “Teoría e práctica da 

complejidad en educación: ecología del aprendizaje cooperativo”. 
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XORNADA UNINTEGRA: GUÍA PARA A INTEGRACIÓN DE PERSOAS REFUXIADAS 

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2019 

O GI ESCULCA, no marco do Proxecto UNINTEGRA, organizou a Xornada UNINTEGRA: 

guía para a integración de persoas refuxiadas, que tivo lugar o 29 de novembro na Facultade de 

Ciencias da Educación (Campus Vida). Para esta xornada contouse coa colaboración de profesionais 

do ámbito laboral, educativo e social de entidades galegas que traballan directamente con persoas 

refuxiadas. 

 

PRIMEIRA REUNIÓN DO PROXECTO ERASMUS+ “CAREERS” 

Bucarest (Romanía), 2 e 3 de decembro de 2019 

El GI DIOEP participou na primeira reunión presencial dos socios do proxecto Erasmus+ “Careers” no Centrul Municipiului 

București de Resurse și Asistență Educațională, no que se detallaron as liñas de acción do proxecto e a metodoloxía de traballo, xunto 

coas tarefas específicas a realizar por parte de cada socio en función do cronograma establecido no deseño metodolóxico do mesmo. 
 

 

2º MEETING DO PROXECTO EUROPEO KA3 ATS STEM 

Tampere (Finlandia), 3-4 de decembro de 2019 

A profesora Josefa del Carmen Fernández de la Iglesia e o investigador predoutoral Enrique Latorre, ambos do GI TECNOEDUC, 

asistiron ao 2º Meeting do Proxecto Europeo KA3 ATS STEM. 

 

 

 

  

PROXECTOS E CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 IMPROVING EDUCATIONAL INNOVATION, COMPETITIVENESS, AND QUALITY OF HIGHER EDUCATION THROUGH UNIVERSITY AND COMPANIES 

(EDUCATIONAL KNOWLEDGE TRANSFER) (EKT) (2019-2022) 

Proxecto Europeo 

Entidade financiadora: Unión Europea (Erasmus+ Programme Knowledge Alliances) 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación de Tecnoloxía Educativa (TECNOEDUC) 

 

 APS NAS TITULACIÓNS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA (2019) 

Proxecto de Innovación Educativa 

Entidade financiadora: Vicerreitorado de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación da Universidade de Vigo 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Educación e Saúde (GIES 10)  

 

 AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS (MODALIDADE: GRUPOS CON 

POTENCIAL CRECEMENTO) (2019-2021) 

Proxecto Autonómico 

Entidade financiadora: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa (GIPED) 
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 CAMIÑO VERDE: MEDIO AMBIENTE, ACTIVIDADE FÍSICA E SUSTENTABILIDADE (2019) 

Proxecto de Innovación Educativa 

Entidade financiadora: Vicerreitorado de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación da Universidade de Vigo 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Educación e Saúde (GIES 10) 

 

 CURSO SOBRE COEDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES E DOS SENTIMENTOS CON ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2019) 

Contrato con centro educativo 

Entidade financiadora: CPI Virxe da Cela de Monfero 

Centro Coordinador: Grupo Galego de Estudos para a Formación e Inserción Laboral (GEFIL) 

 

 DIAGNÓSTICO DO ACOSO SEXUAL E ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDADE DE XÉNERO NA USC (2019) 

Contrato de investigación coa Universidade de Santiago de Compostela 

Entidade financiadora: Universidade de Santiago de Compostela (Pacto de Estado contra a violencia de xénero) 

Centro Coordinador: Grupo Galego de Estudos para a Formación e Inserción Laboral (GEFIL) 

 

 IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE CONVIVENCIA Y DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR: IMPLICACIÓN DE TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA (2019-2022) 

Proxecto Estatal 

Entidade financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Centro Coordinador: Grupo Galego de Estudos para a Formación e Inserción Laboral (GEFIL) (coordina Universitat de Lleida) 

 

 INSTAGRAM: IMAXINARIOS DE XÉNERO DA MOCIDADE NA XUNQUEIRA (2019) 

Investigación da Cátedra Feminismos 4.0 Depo-UVigo 

Entidade financiadora: Universidade de Vigo 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Educación e Saúde (GIES 10) 

 

 MICRO-OBRADOIRO COEDUCATIVO DE SENSIBILIZACIÓN E DIVERSIDADE SEXO-AFECTIVA PARA A CONVIVENCIA POSITIVA (2019) 

Contrato con centro educativo 

Entidade financiadora: Centro Público Integrado do Toural 

Centro Coordinador: Grupo Galego de Estudios para a Formación e Inserción Laboral (GEFIL) 

 

 PROXECTO ERASMUS+ “CAREERS – SMART TECHNOLOGIES FOR IMPROVING CAREER MANAGEMENT SKILLS” (2019-2021) 

Proxecto Europeo 

Instituciones participantes: Centro Studi Pluriversum (Italia), Universita’ Degli Studi di Camerino (Italia), University of Applied 
Labour Studies of the Federal Employment Agency (Alemania), The National Training Fund (República Checa), Institut für 
Bildungsforschung der Wirtschaft (Austria), Municipal Centre of Resources and Educational Assistance Bucharest (Rumanía), 
CITYNET (Italia) 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Diagnóstico e Orientación Educativa e Profesional (DIOEP) 
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 RECURSOS TIC’S NA EDUCACIÓN SUPERIOR: A PÍLDORA EDUCATIVA COMO RECURSO NO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

Proxecto de Innovación Educativa 

Entidade financiadora: Facultade de Ciencias de la Educación y el Deporte da Universidade de Vigo 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Educación e Saúde (GIES 10) 

 

 YOUTUBERS E INSTAGRAMMERS: LA COMPETENCIA MEDIÁTICA EN LOS PROSUMIDORES EMERGENTES (2019-2021) 

Proxecto Estatal 

Entidade financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Centro Coordinador: Grupo Galego de Estudos para a Formación e Inserción Laboral (GEFIL) (coordina Universidad de Huelva) 

 

 O GI TECNOEDUC PARTICIPA COMO PARTNER NOS SEGUINTES PROXECTOS: 

1. Proxecto europeo KA3 “Assessment of transversal skills in STEM (ATS STEM)” 

2. Erasmus+ K2 “Digital learning across boundaries (DLAB2)” 

3. Proxecto europeo KA201 “Schools for 21st century (LES)” 

 
ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN 

A doutoranda Carolina Rodríguez Llorente, membro do GI GIPED, da Universidade da Coruña, realizou unha estadía de 

investigación dirixida polo profesor Pedro Rosário na Universidade do Minho entre os meses de maio e xullo de 2019. 

 
PREMIOS 
 

PREMIO HUMANÍSTICO IES XULIÁN MAGARIÑOS 

Negreira, 9 de outubro de 2019 

O Instituto de Educación Secundaria Xulián Magariños, en colaboración co Concello de Negreira, convocou o Premio 

Humanístico Miguel A. Santos Rego, a fin de promover o achegamento e a curiosidade polo ámbito das humanidades e de 

promover os hábitos e valores do estudo e da investigación entre o alumnado do Centro. O nome deste certame quere 

homenaxear ao profesor Miguel A. Santos, Coordinador da Rede RIES e do GI ESCULCA, pola súa labor académica, que alcanzou un 

recoñecido prestixio na súa especialidade. 

 
PROFESORES VISITANTES 

O profesor Antonio R. Cárdenas Gutiérrez, da Universidad de Sevilla, realizou unha estadía de investigación no GI ESCULCA 

entre os meses de xuño e setembro de 2019. O obxecto da visita situouse no establecemento de vínculos entre os ámbitos de estudo 

do emprendemento e as liñas actuais de traballo do grupo ESCULCA. 
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 
 

3º CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Santiago de Compostela, xaneiro-xullo 2020 

O GI GEFIL coordinará a terceira edición deste 

curso de especialización, dirixido a profesionais do ámbito da Educación e a Psicoloxía, cos obxectivos de conseguir unha formación 

especializada (teórica, técnica e práctica) que permita poñer en 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. 

 

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Salamanca, 17 de febreiro de 2020 

No mes de febreiro celébrase na Universidad de Salamanca o Seminario Nacional “La 

Internacionalización de la Investigación y la Innovación en las Ciencias de la Educación”. Este Seminario está 

organizado pola Red de Excelencia Universidad, Innovación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento, que 

agrupa a investigadores de sete universidades españolas baixo a dirección do profesor Miguel A. Santos Rego, 

coordinador do GI ESCULCA e da Rede RIES. 
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XVII CONGRESO NACIONAL Y IX IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA 

Santiago de Compostela, 1-3 de xullo de 2020 

A Universidade de Santiago de Compostela e a Sociedad Española de Pedagogía (SEP) anunciaron a 

celebración do XVII Congreso XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía baixo o título ‘La 

Educación en Red. Realidades diversas, horizontes comunes’, que terá lugar entre os días 1 e 3 de xullo de 2020. 

Ademais, comunicouse a confluencia do Congreso coa celebración do Focal Meeting da World Educational 

Research Association (WERA), por vez primeira en España. En ambos, a data de envío de propostas é do 1 de 

setembro ao 15 de xaneiro de 2020. Admítense tres tipos de traballo: comunicación, pósteres e simposio. Cada 

un dos congresos ten o seu propio sistema de envío de propostas. Contémplanse becas para profesorado non 

universitario. 

Máis información: https://www.congresodepedagogia.es/ 

 
14TH ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED 2020) 

Valencia, 2-4 de marzo de 2020 

INTED é unha das maiores conferencias internacionais para profesores/as, investigadores/as, tecnólogos/as e profesionais 

do ámbito educativo, na que se pode participar de forma presencial ou virtual. Despois de 14 anos, converteuse nun evento de 

referencia no que máis de 700 expertos procedentes de 80 países reúnense para presentar os seu proxectos e compartir o seu 

coñecemento en metodoloxías de ensinanza-aprendizaxe e innovacións en tecnoloxía educativa. 

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

 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: 

HIGHER EDUCATION & SCIENCE TAKE ACTION 

Barcelona 5-6 de marzo de 2020 

Global University Network for Innovation (GUNi) 

adoptou una liña de acción estratéxica ao redor da Axenda 

2030 e dos ODS cun enfoque en alianzas, coñecemento e 

investigación. Esta segunda edición poñerá de relevo como as 

institucións de educación superior están incorporadas no 

desenvolvemento sostible nas súas misións centrais e 

centrarase en mostrar, explicar e compartir investigacións 

científicas, prácticas innovadoras, proxectos, programas e 

iniciativas que as comunidades universitarias están levando a cabo co obxectivo de implementación da Axenda 2030. 

Máis información: http://www.guninetwork.org/activity/international-conference-sustainable-development-goals-higher-

education-science-take-action 

 

 

 

 

 

https://www.congresodepedagogia.es/
https://iated.org/inted/
http://www.guninetwork.org/activity/international-conference-sustainable-development-goals-higher-education-science-take-action
http://www.guninetwork.org/activity/international-conference-sustainable-development-goals-higher-education-science-take-action
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XVII FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES) 

Sevilla, 18-20 de marzo de 2020 

Este foro pretende cubrir unha oferta de formación especializada 

en función dos seguintes obxectivos: coñecer a nova organización das 

ensinanzas universitarias; analizar e debater sobre a selección do 

profesorado contratado e funcionario: coñecer e debater sobre a situación 

do doutoramento en España e a Unión Europea; poñerse ao día da situación 

actual do proceso de Converxencia Europea en España e a Unión Europea; 

coñecer os distintos plans que teñen as universidades españolas para 

potenciar a investigación, a calidade e a Converxencia Europea; e coñecer as distintas ferramentas para avaliar a calidade da 

investigación científica. 

Máis información: https://fecies17.aepc.es/ 

 
8TH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND DEVELOPMENT 

Pontevedra, 22-24 de abril de 2020 

Congreso dirixido a académicos e profesionais, 

investigadores e formadores, educadores e estudantes, xestores, 

administrativos e directores de todos os ámbitos das Ciencias da 

Educación e da Psicoloxía do Desenvolvemento. Enfocado 

especialmente aos que traballan no ámbito da Educación Familiar, 

Escolar e/ou Comunitaria e no da Psicoloxía do Desenvolvemento 

Humano a nivel práctico e/ou teórico.  

Máis información: https://congresoeducacion8.aepc.es/ 

 
6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGHER 

EDUCATION ADVANCES. HEAD’20 

Valencia, 2-5 de juño de 2020 

 

Foro onde investigadores/as e profesionais intercambian ideas, experiencias, opinións e resultados de investigación 

relacionadas coa preparación de estudantes, metodoloxías da ensinanza/aprendizaxe e a organización de sistemas educativos. Entre 

as súas liñas temáticas inclúense: materiais innovadores e novas ferramentas para a ensinanza; tecnoloxía educativa (laboratorios 

virtuais, e-learning); tecnoloxías emerxentes na aprendizaxe (MOOC, REA, gamificación); novas teorías e modelos de 

ensinanza/aprendizaxe; emprendemento e aprendizaxe para o emprego; aprendizaxe baseado en competencias e avaliación de 

habilidades. 

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

 

https://fecies17.aepc.es/
https://congresoeducacion8.aepc.es/
http://headconf.org/organization/
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X CONGRESO NACIONAL Y IV INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE-

SERVICIO UNIVERSITARIO APS(U)10 

Las Palmas, 3-5 de junio de 2020 

É sabido que a Aprendizaxe-Servizo (ApS) conleva 

de maneira intrínseca a súa contribución ao cumprimento 

dos ODS 4 (Educación) e 17 (Alianza). Sen embargo, faise 

necesario apuntalar e profundizar na súa contribución ao 

conxunto de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). É por iso que o X Congreso Nacional e IV de Aprendizaxe-Servizo 

Universitario Aps (U) 10 pretende constituírse nunha oportunidade para analizar e reflexionar sobre que se ten feito, que se está 

facendo e cara onde se dirixen os esforzos. 

Máis información: https://apsu10.ulpgc.es/index.php/es/ 

 
 

XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA. CIDU 2020 

Tenerife, 24-26 de juño de 2020 

O obxectivo deste congreso, baixo o tema “La transformación digital 

de la universidad: docencia, gestión e investigación”, é reflexionar sobre os 

retos e estratexias de transformación dixital das universidades como 

institucións educativas do século XXI. Enténdese como una oportunidade de 

presentar e intercambiar con estudos e experiencias sobre as metodoloxías 

de ensinanza innovadora na educación superior no contextos da sociedade dixital. 

Máis información: https://cidu2020.ull.es/ 

 
XI CONGRESO CIDUI 2020 

Hospitalet de Llobregat, 1-3 de xullo de 2020 

Esta nova edición do CIDUI, que leva por título “Más allá de las competencias: Nuevos retos en la sociedad digital”, propón 

crear un espazo de intercambio e análise de estudos, experiencias e propostas que aporten coñecemento sobre o impacto destes 

retos e das distintas maneiras de abordalos dende una estratexia docente. 

Máis información: https://www.cidui.org/es/congresos-cidui/xi-congreso-cidui-2020/ 

 

https://apsu10.ulpgc.es/index.php/es/
https://cidu2020.ull.es/
https://www.cidui.org/es/congresos-cidui/xi-congreso-cidui-2020/


NOVIDADES EDITORIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 17 DECEMBRO 2019 

   

19 
  

 

        

 

 

 
 

Almeida, B., Bellido, S., e Gumiel, S. 

(2019). Aprendizaje y enseñanza de la 

lengua castellana y la literatura. Madrid: 

Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alonso Sáez, I., e Artetxe, K. (Ed.) 

(2019). Educación en el tiempo libre: la 

inclusión en el centro. Barcelona: 

Octaedro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baena, V. (2019). El Aprendizaje 

Experiencial como metodología docente. 

Buenas prácticas. Madrid: Narcea. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bikowski, D., e Philips, T. (2019). 

Enseñar con perspectiva global e 

inclusiva. Estrategias prácticas para el 

diseño y la evaluación. Madrid: Narcea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bofarull, I., e Camps, J. (2019). 

Habilidades para la vida. Familia y 

escuela. Madrid: Dykinson. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bolívar, A. (2019). Una dirección escolar 

con capacidad de liderazgo pedagógico. 

Madrid: La Muralla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Amo Sánchez-Fortún, J. M. (Coord.) 

(2019). Nuevos modos de lectura en la 

era digital. Madrid: Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Miguel Corrales, M. L. (2019). 

Mentoring. Un modelo de aprendizaje 

para la excelencia personal y 

organizacional. Madrid: Pirámide. 

 

 

 

 

 

 

 

Díaz Jiménez, R. M. (2019). Universidad 

inclusiva. Experiencias con personas con 

diversidad funcional cognitiva. Madrid: 

Pirámide. 
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Gómez Barreto, I. M., Rubiano, E., e Gil 

Madrona, P. (2019). Manual para el 

desarrollo de la metodología activa y el 

pensamiento visible en el aula. Madrid: 

Pirámide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khan, S. (2019). La escuela del mundo. 

Barcelona: Ariel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibáñez-Martín, J. A. (Ed.) (2019). La 

misión de las revistas de investigación en 

el mundo educativo. Madrid: Funciva 

Ediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lorenzo Moledo, M. (Coord.). (2019). 

Proyecto UNINTEGRA. Guía de integración 

para personas refugiadas en Europa. 

Santiago de Compostela: Servizo de 

Publicación e Intercambio Científico da 

Universidade de Santiago de Compostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mora, M., e Rubio, S. (2019). Cultura 
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Intervención y tratamiento de 
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alternativas. Madrid: Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quicios, M. P. (2019). Pedagogía de la 

socialización. Epistemología, 

investigación y transferencia. Madrid: 

Dykinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoval, M., Simón, C., e Echeita, G. 

(2019). Educación inclusiva y atención a 

la diversidad desde la orientación 

educativa. Madrid: Síntesis. 
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teóricos e implicaciones socio-

pedagógicas. Madrid: Dykinson. 
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Ofrecemos as novidades 

referentes á lexislación educativa dos 

últimos meses, tanto a nivel nacional 

como autonómico galego. Esta 

consulta pode realizarse de xeito máis 

extenso e seguir as novidades 

lexislativas na web da Rede RIES: 

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

n=com_content&view=article&id=42

&Itemid=38 

 

BOE 

Real Decreto 165/2019, do 22 de 

marzo, polo que se aproba o 

Regulamento de Adopción 

internacional. BOE Núm. 81 Xoves, 4 

de abril de 2019 Páx. 34616-34641. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf 

Resolución do 7 de marzo de 2019, 

da Secretaría de Estado de Servicios 

Sociais, pola que se publica o Acordo 

do Consello de Ministros do 22 de 

febreiro de 2019, polo que se 

establece o día 3 de maio como Día 

Nacional da Convención Internacional 

sobre os Dereitos das Persoas con 

Discapacidade de Nacións Unidas. 

BOE Núm. 83 Sábado, 6 de abril de 

2019 Páx. 35862-35863. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

04/06/pdfs/BOE-A-2019-5136.pdf 

Real Decreto 300/2019, do 26 de 

abril, polo que se crea a especialidade 

de Timple nas ensinanzas 

profesionais de música e establécense 

os aspectos básicos do currículo desta 

especialidade, e modifícase o Real 

Decreto 1577/2006, do 22 de 

decembro, polo que se fixan os 

aspectos básicos do currículo das 

ensinanzas profesionais de música 

reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de Educación. BOE 

Núm. 118 Venres, 17 de maio de 2019 

Páx. 52992-52998. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf 

Resolución do 24 de xullo de 2019, 

da Secretaría de Estado de Educación 

e Formación Profesional, pola que se 

ditan instrucións relativas ao 

programa de dobre titulación 

Bacharel-Baccalauréat 

correspondentes ao curso 2019-2020. 

BOE Núm. 186 Luns, 5 de agosto de 

2019 Páx. 85033-85045. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

08/05/pdfs/BOE-A-2019-11483.pdf 

Resolución do 12 de novembro de 

2019, da Comisión Nacional 

Avaliadora da Actividade 

Investigadora, pola que se publican os 

criterios específicos aprobados para 

cada un dos campos de avaliación. 

BOE Núm. 284 Martes, 26 de 

novembro de 2019 Páx. 130004-

130024. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf 

 

DOG 

Resolución de 20 de marzo de 

2019, da Secretaría Xeral de 

Universidades, pola que se ditan 

instrucións para a determinación da 

oferta de prazas nas titulacións 

oficiais de grao e máster nas 

universidades do Sistema 

universitario de Galicia. DOG Núm. 64 

Martes, 2 de abril de 2019 Páx. 

16889-16893. 

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

os/2019/20190402/AnuncioG0534-

250319-0002_gl.pdf 

Decreto 43/2019, do 11 de abril, 

polo que se crea e se regula o 

Observatorio Galego da Familia e da 

Infancia. DOG Núm. 81 Luns, 29 de 

abril de 2019 Páx. 20636-20649. 

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

os/2019/20190429/AnuncioG0425-

150419-0001_gl.pdf 

Decreto 61/2019, do 23 de maio, polo 

que se regulan a composición e as 

funcións da Comisión Interdepartamental 

en Materia de Educación e Saúde. DOG 

Núm. 109 Martes, 11 de xuño de 2019 Páx. 

27929-27934. 

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

os/2019/20190611/AnuncioG0244-

060619-0001_gl.pdf 

Resolución do 29 de maio de 2019, da 

Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola 

que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso académico 

2019/20, 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. 109 Martes, 11 de xuño de 2019 

Páx. 27939-27976. 

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

os/2019/20190611/AnuncioG0534-

040619-0003_gl.pdf 

Corrección de erros. Resolución do 29 

de maio de 2019, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións para desenvolvemento, no 

curso académico 2019/20, 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. 116 Xoves, 20 de xuño de 2019 Páx. 

29582. 

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

os/2019/20190620/AnuncioG0534-

140619-0001_gl.pdf 

Orde do 13 de xuño de 2019 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 

2019/20. DOG Núm. 117 Venres, 21 

de xuño de 2019 Páx. 29670-29700. 

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

os/2019/20190621/AnuncioG0534-

140619-0002_gl.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/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/05/pdfs/BOE-A-2019-11483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/05/pdfs/BOE-A-2019-11483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0534-250319-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0534-250319-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0534-250319-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-150419-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-150419-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-150419-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0244-060619-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0244-060619-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0244-060619-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0534-040619-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0534-040619-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0534-040619-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190620/AnuncioG0534-140619-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190620/AnuncioG0534-140619-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190620/AnuncioG0534-140619-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0002_gl.pdf
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Orde do 14 de xuño de 2019 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 2019/20. 

DOG Núm. 117 Venres, 21 de xuño de 2019 

Páx. 29701-29729. 

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

os/2019/20190621/AnuncioG0534-

140619-0003_gl.pdf 

Corrección de erros. Orde do 14 de 

xuño de 2019 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 

2019/20. DOG Núm. 119 Martes, 25 

de xuño de 2019 Páx. 30055-30056. 

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

os/2019/20190625/AnuncioG0534-

240619-1_gl.pdf 

Orde do 20 de xuño de 2019 pola 

que se aproba o calendario escolar 

para o curso 2019/20 nos centros 

docentes sostidos con fondos 

públicos na Comunidade Autónoma 

de Galicia. DOG Núm. 122 Venres, 28 

de xuño de 2019 Páx. 30633-30649. 

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

os/2019/20190628/AnuncioG0534-

210619-0001_gl.pdf 

Decreto 73/2019, do 4 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 

2019/20. DOG Núm. 131 Xoves, 11 de xullo 

de 2019 Páx. 32594-32607. 

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

os/2019/20190711/AnuncioG0534-

050719-0003_gl.pdf 

 

 

 

 

 

 

Orde do 4 de xullo de 2019 pola que se 

modifica a Orde do 17 de xuño de 2017 

pola que se regulan os intercambios 

provisionais de prazas do persoal docente 

que imparte as ensinanzas reguladas na 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en 

centros dependentes desta consellería 

(código de procedemento ED002A) 

(Diario Oficial de Galicia número 124, do 

30 de xuño). DOG Núm. 131 Xoves, 11 de 

xullo de 2019 Páx. 32636-32640. 

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

os/2019/20190711/AnuncioG0534-

050719-0001_gl.pdf 

Decreto 85/2019, do 4 de xullo, polo 

que se modifica o Decreto 50/2012, do 

12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia 

Galega de Innovación e se aproban os 

seus estatutos. DOG Núm. 136 Xoves, 18 

de xullo de 2019 Páx. 33571-33577. 

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

os/2019/20190718/AnuncioG0424-

110719-0010_gl.pdf 

Resolución do 26 de xullo de 2019, 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 2019/20. DOG Núm. 

151 Venres, 9 de agosto de 2019 Páx. 

36334-36392. 

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

os/2019/20190809/AnuncioG0534-

300719-0001_gl.pdf 

Corrección de erros. Resolución do 

26 de xullo de 2019, 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 

2019/20. DOG Núm. 154 Mércores, 

14 de agosto de 2019 Páx. 36782. 

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

os/2019/20190814/AnuncioG0534-

120819-2_gl.pdf 

 

 

 

 

 

 

Orde do 10 de setembro de 2019 

pola que se regula o procedemento 

para a acreditación dos campus de 

especialización do Sistema 

universitario de Galicia (código de 

procedemento ED442B). DOG Núm. 

177 Mércores, 18 de setembro de 

2019 Páx. 40478-40493 

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

os/2019/20190918/AnuncioG0534-

120919-0001_gl.pdf 

Corrección de erros. Orde do 10 de 

setembro de 2019 pola que se regula 

o procedemento para a acreditación 

dos campus de especialización do 

Sistema universitario de Galicia 

(código de procedemento ED442B). 

DOG Núm. 200 Luns, 21 de outubro 

2019 Páx. 45957. 

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

os/2019/20191021/AnuncioG0534-

161019-0001_gl.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190625/AnuncioG0534-240619-1_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190625/AnuncioG0534-240619-1_gl.pdf
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