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SEMINARIO DE DOUTORAMENTO 

O DOUTORAMENTO EN EDUCACIÓN: RUTAS PARA XERAR COÑECEMENTO 

 

A Rede RIES e a Rede UNIASC 

organizarán no mes de xullo na Facultade de 

Ciencias da Educación da USC o VI Seminario 

de Doutoramento en Educación, no que 

participarán tanto investigadores/as 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. 

Este Seminario, que reúne 

anualmente a investigadoras e 

investigadores da educación, e mesmo a 

alumnado de mestrado, constitúe unha 

aposta clara das redes que o articulan pola 

formación de novos doutores/as. 

Entre outros obxectivos, pretende 

analizar as liñas de investigación con maior 

presenza no ámbito da Educación a fin de 

facilitar orientacións metodolóxicas e 

ampliar novos campos de traballo creando sinerxías de colaboración e intercambio. 

A reunión abrirase cunha conferencia impartida polo profesor Juan Escamez 

Sánchez da Universitat de València co título “O Doutoramento e a Identidade do 

Investigador/a: Claves desde a Experiencia” e que será o marco para iniciar o diálogo entre 

investigadores/as cunha carreira xa consolidada e aqueles que se están formando como 

tales. De seguido, cada estudante terá un espazo para presentar o seu proxecto de tese e 

abrir un debate en torno ao mesmo. 

Os temas de investigación que se abordarán nesta sexta edición do Seminario son: 

educación non formal e empregabilidade da xuventude, factores familiares no 

desenvolvemento da competencia de “aprender a aprender”, resiliencia na escola de 

fronteira de Portugal continental, fondos de coñecemento e a optimización da aprendizaxe 

escolar da infancia xitana, implicacións pedagóxicas do significado cultural do xogo infantil, 

resiliencia emprendedora e crecemento persoal, e deseño e implementación de propostas 

de prescrición de deberes escolares. 

 
Miguel A. Santos Rego 
Presidente do Comité Organizador 
Coordinador do Grupo de Investigación ESCULCA 
Universidade de Santiago de Compostela 
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O Programa Fondos-Coñecemento-Familias é 

unha iniciativa de carácter socioeducativo 
desenvolvida polo GI ESCULCA en colaboración coa 
Fundación Secretariado Xitano de Pontevedra. 

A súa proposta fundaméntase no enfoque 
antropolóxico dos “Fondos de Coñecemento”, 
definidos como “os corpos de coñecementos 
culturalmente desenvolvidos e historicamente 
acumulados e destrezas esenciais para o 
funcionamento e benestar familiar ou individual” 
(Moll, 1997, p. 47). Concretamente, desde esta 
perspectiva, pártese da premisa de que todos os/as 
estudantes, máis aló da súa condición económica, 
lingüística e cultural, dispoñen de recursos culturais 
susceptibles de ser convertidos en Fondos de 
Coñecemento, e incorporados como tales dentro dos 
contidos que se traballan na aula. 

Nesta liña, e tendo en conta o elevado grao de 
invisibilización e exclusión que padeceu a comunidade 
xitana no noso país, sendo que as súas orixes e historia 
seguen quedando fóra do currículo escolar oficial, 
propuxémonos traballar cun grupo de familias e 
alumnado xitano, coa intención de, por unha banda, 
mellorar as relacións entre as familias e a escola, e por 
outra, recoller todo aquel capital cultural que podería 
ser incluído como coñecemento válido nas aulas da 
infancia xitana. 

Así, os obxectivos principais desta experiencia 
foron: 

• Mellorar as relacións entre as familias xitanas 
e a escola, informando ás nais sobre a 
importancia da escolarización dos seus 
fillos/as a propósito do seu desenvolvemento 
persoal e profesional. 

• Apoiar ao alumnado xitano na mellora das 
súas traxectorias académicas a partir de 
procesos dinámicos de ensino-aprendizaxe 
nos que se reforzasen técnicas e hábitos de 
estudo, entre outros aspectos. 

• Explorar aqueles recursos culturais das 
familias e o alumnado susceptibles de 
converterse en Fondos de Coñecemento. 

• Sensibilizar ao profesorado sobre a situación 
da comunidade xitana, traballando de forma 
conxunta para a incorporación de saberes 
familiares no currículo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

O programa Fondos-Coñecemento-Familias 
contou con dúas fases no seu desenvolvemento: 

1. Traballo coas familias. Esta fase tivo lugar na Casa 
Azul, sede da Fundación Secretariado Xitano en 
Pontevedra. Estivo composta por sete sesións 
dunha hora e media de duración. Traballouse de 
forma paralela, pero en espazos separados, coas 
nais e os seus fillos/as. 

Desta forma, no caso das nais, abordáronse 
temas relacionados coa importancia da escola e a 
escolarización, o funcionamento do sistema educativo 
español, as posibilidades de profesionalización, etc. 
Outro tema tratado, que resultou de gran interese, foi 
a definición da(s) cultura(s); respecto diso, dialogouse 
sobre o feito de que non existen culturas superiores a 
outras, que todas as persoas contan con recursos e 
prácticas culturais, que, no seu caso particular, debían 
ser aproveitados e lexitimados pola escola. 

No concernente aos nenos/as, 
desenvolvéronse sesións moi dinámicas, baseadas na 
aprendizaxe a través do xogo. Traballaron como 
mellorar os seus hábitos/técnicas de estudo, 
centrándonos, sobre todo, en crear un espazo de 
diálogo no que puidesen compartir elementos sobre a 
súa contorna familiar e comunitaria, os seus gustos, as 
súas expectativas de futuro, etc. 

 

 

 

Figura 1. Libros de relatos resultantes do 
Programa Fondos-Coñecemento-Familias 
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2. Traballo cos centros educativos. Esta segunda fase 
tivo lugar en tres centros educativos da cidade de 
Pontevedra, elixidos por ser estes onde 
estudaban os nenos/as participantes na primeira 
fase do programa. Concretamente, deseñouse 
unha Unidade Didáctica para traballar sobre as 
historias familiares do alumnado de Educación 
Primaria. Dita unidade concluía coa realización 
duns relatos de vida de nais/avoas, que debían 
recoller elementos culturais que podían ser 
convertidos en Fondos de Coñecemento.  

A elaboración destes relatos derivou na súa 
publicación nunha serie de libros, a modo de contos, 
en cada centro educativo. Publicáronse un total de 47 
relatos. 

Trátase dunha experiencia educativa que tivo 
unha excelente aceptación na comunidade xitana, na 
Fundación Secretariado Xitano e nos centros 
educativos participantes. Puidemos avaliar o 
desenvolvemento do programa e, con iso, constatar 
unha mellora nas actitudes das nais sobre a escola, un 
achegamento do profesorado á realidade dos seus 
alumnos/as, e a firme disposición a seguir 
desenvolvendo novas edicións desta proposta para 
lograr o obxectivo de incorporar, de maneira 
definitiva, os Fondos de Coñecemento das familias 
xitanas como coñecemento lexítimo na escola. 

 

Referencias bibliográficas: 

Moll, L. (1997). Vygotsky, la educación y la cultura en 
acción. En A. Álvarez (Ed.), Hacia un 
currículum cultural. La vigencia de Vygotsky en 
la educación (pp. 39-53). Madrid: Fundación 
Infancia y Aprendizaje. 
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O presente texto nace como reflexión e síntese 
respecto a una das liñas de investigación, circunscrita 
ás ecoloxías de aprendizaxe, que nos últimos anos 
está a abordar o Grupo de Investigación MESTURA da 
USC en colaboración con outros equipos de 
diferentes universidades, como é o caso do Grupo de 
Investigación EIRA da UDC. 

A temática das ecoloxías de aprendizaxe 
suscitou a atención de diversos autores que 
realizaron esforzos considerables por ofrecer 
reflexións e propostas baseadas tanto en estudos 
teóricos como empíricos. Pero, a pesar da dedicación 
dos investigadores e da dispoñibilidade de estudos 
de importante relevancia, a indagación acerca das 
ecoloxías de aprendizaxe segue considerándose 
como liña de investigación emerxente e mantense 
aínda nun estado embrionario, debido, entre outras 
razóns, ao carácter complexo, multidimensional e 
poliédrico que presenta tanto a nivel conceptual 
como operativo. 

Analogamente a un sistema ecolóxico natural, o 
contexto da aprendizaxe humana alóxase no espazo 
social e alberga un inextricable sistema de 
interdependencias que o determina, caracteriza, 
desenvolve e transforma en maior ou menor grao. 
Neste sentido, o desenvolvemento humano é 
inseparable do contexto no que se produce. Este 
principio constitúe un núcleo fundamental das 
teorías máis clásicas como as referidas ao 
desenvolvemento ecolóxico de Bronfenbrenner 
(1979; 1994), á teoría histórico-cultural de Vygotsky 
(1978) ou á teoría da actividade de Leontiev (1978, 
1981) e Engeström (1987), entre outras, e que 
implicaron un avance importante na concepción do 
desenvolvemento humano influído por factores 
contextuais. Con todo, a fluidez actual das fronteiras 
contextuais, en tanto que se dilúen os límites entre 
diversos ambientes (Bauman, 2000; Area, 2012) e a 
súa alta permeabilidade a influencias externas, dá 
lugar á aparición de novas relacións contextuais e, 
hipoteticamente, a novas instanciacións da 
aprendizaxe, que a teoría bio-ecolóxica non entra a 
explicar, a pesar dalgúns intentos como os de Eaton 
(2014) ou Gordon (2014). Precisamente, é aquí onde 
baixo o nome de ecoloxías de información, e en 
consonancia coa perspectiva da teoría da actividade 
(Kaptelinin e Nardi, 2006; Nardi, 1996; Nardi e 
O’Day, 1999), entra en xogo unha nova perspectiva 
ecolóxica que pon o seu foco de atención en como a 
tecnoloxía converteuse en mediadora indispensable 
en certos contextos de actividade humana, 
orixinando novos espazos que transcenden as 
fronteiras xeográficas e  

 

 

 

 
 

espaciais. Nesta mesma liña, tamén para Brown 
(2000) a tecnoloxía xoga un papel relevante no 
marco das ecoloxías de aprendizaxe. De feito, o autor 
considera que estas se organizan  autonomamente en 
conxuntos de comunidades virtuais, con zonas 
específicas de interese (Lave & Wenger, 1991) 
persistentes no tempo, nas que o individuo ha de ter 
certas características (o que  Levi-Strauss, 1964, 
denomina bricoleur) e nas que se producen actos de 
comunicación, creación, desenvolvemento e difusión 
(polinización) do coñecemento que, á súa vez, xera o 
cambio e a evolución das súas dinámicas. 

Barron (2006a, 2006b) dá un paso máis aló 
respecto a teorías anteriores, expoñendo un concepto 
de ecoloxía de carácter sistémico e integrador, onde 
non só téñense en consideración as peculiaridades dos 
espazos informais, senón todo o conxunto de 
relacións, interdependencias e influencias mutuas 
entre estes e os formais e non formais. Este é, 
precisamente, un dos valores da teoría ecolóxica de 
Barron, a posibilidade de explicar a unidade do feito 
da aprendizaxe na multiplicidade de contextos. Así 
pois, para Barron (2006a), ecoloxía e aprendizaxe 
supóñense e determinan mutuamente, sinalando 
positivamente os suxeitos, obxectos, e circunstancias 
contextuais dos procesos de aprendizaxe. Así mesmo, 
independentemente do espazo en que se produzan, as 
actividades de aprendizaxe xeradas por interese e 
iniciativa persoal do estudante, ademais de servir de 
vía ao coñecemento, son a chave de entrada cara a 
outros contextos (boundary crossing) e, 
consecuentemente, xogan un importante papel no 
desenvolvemento da identidade do estudante. Desde a 
perspectiva desta autora, as ecoloxías de aprendizaxe 
definiríanse como: “the set of contexts found in 
physical or virtual spaces that provide opportunities 
for learning. Each context is comprised of a unique 
configuration of activities, material resources, 
relationships, and the interactions that emerge from 
them” (Barron, 2006a, p. 195). 

Por outra banda, Jackson (2013) establece que as 
ecoloxías de aprendizaxe comprenden os procesos e 
variedade de contextos e interaccións que conceden ao 
individuo as oportunidades e os recursos para 
aprender, para o seu desenvolvemento e para alcanzar 
os seus logros, todo iso baixo un continuum temporal 
que permite ao suxeito aprender a partir de elementos 
clave como a heteroxeneidade de contextos, espazos, 
relacións, recursos, procesos desenvolvidos e 
affordances (Jackson, 2016). 
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Así pois, baixo un punto de vista pragmático, 
conceptualizar as ecoloxías de aprendizaxe 
permítenos dispoñer dun marco de análise referencial 
para saber como aprendemos, e que contextos e/ou 
elementos empregamos para formarnos, o que implica 
o acceso a novas oportunidades de aprendizaxe 
(Sangrà, González-Sanmamed, & Guitert, 2013). Por 
conseguinte, ser conscientes daqueles aspectos ou 
compoñentes que 
configuran as 
nosas ecoloxías 
resulta 
fundamental para 
aprender a 
aprender (Rocosa, 
Sangrà, e Cabrera, 
2018) ao longo e 
ancho da vida, 
tanto a nivel 
persoal como 
profesional, xa 
sexa en contextos 
formais e/ou 
informais (Maina 
& García, 2016), 
onde parámetros 
como o espazo e o 
tempo xa non son 
limitantes debido ás 
posibilidades que ofrece a tecnoloxía. Neste sentido, 
autores como Sangrà, Guitert, Pérez-Mateo, e Ernest 
(2011) poñen de manifesto que as ecoloxías de 
aprendizaxe brindan un escenario común para 
interpretar as múltiples oportunidades de aprendizaxe 
que ofrece o complexo panorama dixital actual, no que 
as fronteiras entre o formal e informal móstranse cada 
vez máis esvaecidas e integradas, dando lugar a novas 
formas de aprender. Isto supón, en palabras de 
González-Sanmamed, Sangrà, Souto-Seijo, e Estévez 
(2018), unha auténtica metamorfose dos procesos de 
aprendizaxe debida, entre outros aspectos, ao 
empoderamento do individuo para elixir que, como, 
cando e onde aprender. Estas ideas, reflexións e 
representacións englóbanse e combinan ao amparo do 
amplo paraugas das ecoloxías de aprendizaxe, e 
forman parte do substrato desde o que se están 
configurando diversas teorías, como é o caso do 
conectivismo (Siemens, 2005, 2008, 2009; Downes, 
2012). 

Tomando en consideración o exposto en liñas 
anteriores, diversos investigadores e colaboradores do 
Grupo de Investigación MESTURA da USC publicaron 

 

 

 

 
 

algúns estudos tanto cualitativos como cuantitativos 
(véxanse, González-Sanmamed, Muñoz-Carril, e 
Santos-Caamaño, 2019; González-Sanmamed, Estévez, 
Souto-Seijo, e Muñoz-Carril, 2020) para identificar 
cales serían aqueles compoñentes clave que 
conforman as ecoloxías de aprendizaxe e, deste xeito, 
albiscar as súas implicacións desde o punto de vista do 
aprendiz e das institucións de formación para valorar, 

expandir e 
certificar as 
oportunidades de 
aprendizaxe na 
sociedade actual. A 
imaxe mostrada a 
continuación 
(Figura 1), e 
publicada na 
British Journal of 
Technology 
Education, sintetiza 
a modo conceptual 
algúns dos 
principais avances 
realizados froito da 
aplicación dun 
estudo Delphi. 
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 
 

I CONGRESO IBEROAMERICANO EN CIBERPSICOLOXÍA 

Online, 11-15 de novembro de 2019 

A Profa. Mª Carmen Caldeiro Pereira, do GI GEFIL, impartiu un relatorio baixo o título de “Contornas dixitais e 

comportamento: oportunidades e ameazas do ciberespazo” no I Congreso Iberoamericano en Ciberpsicoloxía, celebrado entre os 

días 11 e 15 de novembro na plataforma “Cibersalud”. 

 

 

PRIMEIRA REUNIÓN PRESENCIAL DOS SOCIOS DO PROXECTO ERASMUS + CAREERS AROUND ME (CAREERS) 

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

As profesoras Elena Fernández e Cristina Ceinos, do GI DIOEP, asistiron á primeira reunión 

presencial dos socios do Proxecto Erasmus + Careers around me (Careers) no Centrul de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti en Bucarest (Romanía). Nesta reunión detallaronse as 

diferentes 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 

enmarcado no Career Managment Skills (CMS). 

 

 

CURSO “ORIENTACIÓN, TITORÍA E CONSTRUCIÓN DA IDENTIDADE LIBRE DE ESTEREOTIPOS DE XÉNERO” 

Online, febreiro-abril de 2020 

María José Méndez-Lois, e Milena Villar, do GI GEFIL, xunto coa profesora Felicidad Barreiro impartiron na Plataforma de 

Teleformación de Galicia (Platega) o curso “Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero”, de 30 horas 

de duración, organizado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Secretaría Xeral de Igualdade. 

 

 

PARTICIPACIÓN DO GRUPO GIES-10 NA RADIO DE TUI 

Tui, xaneiro de 2020 

Semanalmente, dende xaneiro de 2020, cada membro do GI GIES-10 presenta na radio de Tui os últimos avances sobre 

diversas temáticas que o grupo de investigación está analizando, como por exemplo, as variables que inflúen no rendemento académico 

dos nenos e nenas, as competencias sociais e emocionais, o papel da familia na educación, a convivencia escolar e a educación física, ou 

as aplicacións móbiles, entre outras. 

 

 

KICK-OFF MEETING DA ALIANZA ESTRATÉXICA EKT (EDUCATIONAL KNOWLEDGE TRANSFER) 

Santiago de Compostela, 21-22 de xaneiro de 2020 

O Grupo de Tecnoloxía Educativa da Universidade de Santiago de Compostela coordinou o 

primeiro kick-off meeting da Alianza Estratéxica EKT (Educational Knowledge Transfer) celebrado na 

Facultade de Ciencias da Educación da USC. 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL “IDENTIDADES FAMILIARES E CAMBIO SOCIAL. DA GLOBALIZACIÓN Á PLURALIDADE SOCIAL EN TRANSICIÓN (SÉCULOS XIX-

XXI) 

Lisboa, 23-24 de xaneiro de 2020 

A Profa. Carmen Verde Diego, do GI GIES-10, participou na Conferencia Internacional “Identidades familiares e cambio social. 

Da globalización á pluralidade social en transición (Séculos XIX-XXI)”, organizada pola Universidade de Murcia e o Instituto Universitario 

de Lisboa, co relatorio titulado “Política social para ‘a familia’ ou para as familias en España? O desaxuste coa diversidade familiar, con 

especial referencia ás familias reconstituídas”. 

 

XORNADA DE ESTUDOS. CORPUS E ENSINANZA DO ESPAÑOL 

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2020 

O GI Gramática do Español organizou a xornada “Corpus e ensinanza do español” na Facultade de Filoloxía da USC. Na 

actividade participaron os profesores Guillermo Rojo, Ignacio Palacios, Marta Blanco, Nuria Galán, Luisa González, Victoria Vázquez 

(Universidade de Santiago de Compostela), o profesor Cristóbal Lozano (Universidade de Granada), e a profesora Carlota Nicolás 

(Università degli Studi di Firenze). 

 

PODCAST “NA REDACCIÓN” DA CADEA SER  

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2020 

A Profa. Carmen Fernández-Morante, do GI TECNOEDUC, ten colaborado no podcast de “Na Redacción” da Cadea Ser. En 

concreto, neste programa reflexionouse sobre a radio como recurso de ensinanza no contexto do proxecto europeo Schools for XXI 

Century. 

 

3º CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Santiago de Compostela, xaneiro-xullo 2020 

O GI GEFIL coordina a terceira edición deste 

curso de especialización, dirixido a profesionais do ámbito da Educación e da 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. 

 

CURSO " A ELABORACIÓN DE VÍDEOS PARA A INNOVACIÓN EDUCATIVA E A DIFUSIÓN DO COÑECEMENTO" 

Santiago de Compostela, xaneiro de 2020 

A profesora Lorena Casal Otero, investigadora do GI TECNOEDUC, participou como docente na actividade formativa "A 

elaboración de vídeos para a innovación educativa e a difusión do coñecemento", realizada no marco da II Convocatoria de innovación 

educativa en MOOC e de apoio das TIC á docencia da USC. 

 

XORNADAS FORMATIVAS-PROXECTO “CONSTRUÍNDO CIDADANÍA GLOBAL PARA A TRANSFORMACIÓN SOCIAL A 

TRAVÉS DA APRENDIZAXE-SERVIZO (APS)” 

Santiago de Compostela e Lugo, febreiro-marzo de 2020 

O GI ESCULCA participa na organización de diferentes xornadas formativas que teñen 

por finalidade achegar a metodoloxía da aprendizaxe-servizo ao alumnado da universidade 

compostelá. Os cursos organízanse en colaboración co Servizo de Participación e Integración 

Universitaria da USC e a ONG Farmamundi. 
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REUNIÓN E ENTREVISTA SOBRE O PROXECTO EKT (EDUCATIONAL KNOWLEDGE TRANSFER) 

Santiago de Compostela, 5 e 6 de febreiro de 2020 

Carmen Fernández-Morante, do GI TECNOEDUC, acudiu o día 5 de febreiro á reunión da Comisión Europea-EACEA como unha 

das coordinadoras do proxecto EKT. Neste senso, foi entrevistada o 6 de febreiro no programa “A tarde” da CRTVG sobre a alianza 

estratéxica do proxecto. 

 

I XORNADA DE EDUCACIÓN NA CIDADANÍA DIXITAL RESPONSABLE 

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2020 

O pasado 11 de febreiro tivo lugar no salón de actos da Facultade de Ciencias da Educación (Campus Sur) a I  

Xornada de Educación na Cidadanía Dixital Responsable “Unha internet mellor comeza hoxe contigo: asumindo o 

desafío educativo”, na que diferentes profesionais abordaron temas relacionados coa seguridade no uso das novas 

tecnoloxías e a prevención do ciberacoso. 

 

REUNIÓN PROXECTO ERASMUS + CBHE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN JOURNALISM REPORTING 

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2020 

O coordinador do GI ESCULCA e da Rede RIES, o profesor Miguel A. Santos, participou na reunión inicial do Proxecto 

ERASMUS+ CBHE Sustainable Development Goals in Journalism Reporting. A súa intervención xirou arredor das posibilidades da 

aprendizaxe-servizo na educación superior. O proxecto, conformado por un consorcio de universidades de España, Romanía, Luxemburgo, 

Cambodia, China e Malaisia, é coordinado polo profesor da USC Marcelo Martínez Hermida. 

 

A INTERNACIONALIZACIÓN DA INVESTIGACIÓN E A INNOVACIÓN NAS CIENCIAS DA EDUCACIÓN 

Salamanca, 17 de febreiro de 2020 

No mes de febreiro celebrouse na Universidad de Salamanca o Seminario Nacional “A 

Internacionalización da Investigación e a Innovación nas Ciencias da Educación”. Este Seminario foi organizado 

pola Red de Excelencia Universidad, Innovación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento (UNIASC), que 

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

 

TRINITY HEALTH & EDUCATION INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE 2020 

Dublín, 3-5 de marzo de 2020 

Alba Elena Martínez, investigadora predoutoral do GI TECNOEDUC, foi invitada para asistir ao Trinity Health & Education 

International Research Conference 2020, celebrado na School of Nursing and Midwifery do Trinity College Dublin. 

 
 

REUNIÓN VIRTUAL DO PROXECTO CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES (CICC) 

Online, 6 de marzo de 2020 

Membros do GI DIOEP participan nunha reunión virtual para a coordinación dos socios do proxecto 

Crucial Impacts on Career Choices (CICC), onde se discutirán aspectos relacionados coa elaboración do manual 

práctico sobre “Orientación da Carreira” a deseñar dende o proxecto, así como o progreso da investigación de 

campo realizada a partir das enquisas dirixidas a familias e alumnado en relación a diversos aspectos sobre a 

temática central do proxecto, o desenvolvemento dos focus group co alumnado diana do estudo, e tamén por medio dos research circles 

con profesionais e investigadores do ámbito da orientación nos diferentes países socios. 
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REUNIÓN VIRTUAL DO PROXECTO CAREERS AROUND ME (CAREERS) 

Online, 11 de marzo de 2020  

O GI DIOEP participou na celebración dunha reunión virtual de coordinación entre os socios do 

proxecto Careers around me (Careers). Entre os principais temas tratados estiveron, entre outros, a 

contribución na elaboración da guía a realizar por cada socio no desenvolvemento do proxecto, así como o deseño das pautas para a 

realización da investigación documental sobre o Career Managment Skills (CMS) e as directrices a seguir nos focus group a desenvolver 

como parte da metodoloxía do proxecto. 

 

PARTICIPACIÓN NA SERIE AUDIOVISUAL UNIVERSO SOSTIBLE 

Online, 20 de marzo de 2020 

A profesora Beatriz Cebreiro, coordinadora do GI TECNOEDUC, participou como experta en educación na segunda tempada da 

serie audiovisual Universo Sostible. Concretamente, intervén no capítulo 10 que leva por título “Que achega a tecnoloxía á educación?”. 

Pode accederse ao contido a través do seguinte enlace: http://tv.us.es/que-aporta-la-tecnologia-a-la-educacion-boton-rojo-universo-

sostenible-temporada-2-capitulo-10/ 

 

CURSO “AXUDA NA IMPLEMENTACIÓN DA DOCENCIA ONLINE: ALGUNHAS ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS” 

Online, marzo de 2020 

Lorena Casal Otero, investigadora do GI TECNOEDUC, participou como docente no curso organizado polo Plan de Formación e 

Innovación Docente (PFID) da USC “Axuda na implementación da docencia online: algunhas estratexias didácticas”. No curso buscouse 

dar soporte aos docentes da Universidade para introducir cambios nas súas materias debido á situación excepcional derivada da 

pandemia da Covid-19. 

 

RESEARCH CIRCLE NO PROXECTO CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES   

Online, 2 de abril de 2020 

No marco dos traballos do proxecto Crucial Impacts on Career Choices (CICC), o GI DIOEP 

desenvolveu de xeito virtual (derivado da situación provocada pola COVID-19) o primeiro research circle. 

Nesta reunión participaron diferentes profesionais e investigadores no ámbito educativo para a 

abordaxe de diferentes temáticas e problemáticas relacionadas coa orientación académica e profesional no ensino non universitario, coa 

finalidade de desenvolver un proceso de investigación-acción que axude a mellorar as prácticas orientadoras nos centros educativos. 

 

CURSO ONLINE DE INTRODUCIÓN AO AMOS 

Online, 20 a 24 de abril de 2020 

A Rede RIES organizou o Curso online de Introdución ao AMOS. Foi impartido pola 

profesora María José Ferraces, da Facultade de Psicoloxía da USC e membro do GI ESCULCA, entre 

os días 20 e 24 de abril. O curso estaba dirixido a estudantes de doutoramento, e desenvolveuse de 

xeito virtual a través da ferramenta Microsoft Teams. Concretamente, abordáronse os seguintes contidos: análise factorial 

exploratorio (AFC), análise factorial confirmatorio (AFC) e análise de vías (path analysis). 

 

REUNIÓN VIRTUAL DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES 

Online, 23 de abril de 2020 

O GI DIOEP participou nunha nova reunión virtual dos membros do proxecto de 

investigación Crucial Impacts on Career Choices (CICC) na que se concretou o procedemento para 

desenvolver os research circles pendentes de realizar, adaptándoos á situación derivada da COVID-19, 

e tratando de axustalos ás necesidades investigadoras do proxecto. 

http://tv.us.es/que-aporta-la-tecnologia-a-la-educacion-boton-rojo-universo-sostenible-temporada-2-capitulo-10/
http://tv.us.es/que-aporta-la-tecnologia-a-la-educacion-boton-rojo-universo-sostenible-temporada-2-capitulo-10/
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REUNIÓN VIRTUAL DO PROXECTO EUROPEO ERASMUS + CAREERS AROUND ME (CAREERS) 

Online, 6 de maio de 2020 

O 6 de maio de 2020 tivo lugar un meeting virtual do Proxecto Europeo Erasmus + Careers around me 

(Careers) para a realización dunha sesión plenaria cos diferentes socios do proxecto coordinado polo Centro Studi 

Pluriversum (Italia). Entre os temas a tratar están a presentación do plan a desenvolver nos principais paquetes de 

traballo, así como o establecemento do plan de difusión do proxecto nos medios de comunicación. 

 

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

Online, 18-20 de maio de 2020  

O GI DIOEP participou no meeting virtual do Proxecto Europeo Erasmus+ Crucial Impacts on 

Career Choices (CICC) onde se abordaron principalmente aspectos como a análise da información recollida nas enquisas aplicadas a 

familias e estudantes e nos focus group co alumnado, a elaboración dos artigos para o manual práctico sobre Orientación para a Carreira, 

e a administración da execución das actividades do proxecto en xeral. 

 

PROXECTOS E CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

PROXECTO “PEDAGOXÍA INTERCULTURAL E APRENDIZAXE-SERVIZO” (PROXECTO PEINAS). IV CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA EN APS 

Santiago de Compostela, curso 2019-2020 

O obxectivo xeral do proxecto PEINAS, coordinado polo profesor Miguel A. Santos, do GI ESCULCA, é que alumnado da materia 

de Pedagoxía Intercultural situada no 2º cuadrimestre do 2º curso do Grao en Pedagoxía, podan desenvolver unha acción de 

aprendizaxe-servizo no marco dunha entidade que xestione a diversidade cultural. Estas organizacións son de diferente índole e 

atópanse repartidas por todo o territorio galego, polo que o servizo diversifícase en función de necesidades concretas. Do que se trata é 

de que a aprendizaxe-servizo poida entenderse e aproveitarse como vector de innovación na Pedagoxía Intercultural, desde unha mellor 

conexión entre o que sucede en entidades con apreciable percorrido social e un contido académico do Grao de Pedagoxía. 

 

PROXECTO “GUÍA-WEB PARA A PREVENCIÓN DA NOMOFOBIA E DO USO ABUSIVO DO MÓBIL DIRIXIDA ÁS FAMILIAS E Á COMUNIDADE”. IV CONVOCATORIA 

DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN APS 

Santiago de Compostela, curso 2019-2020 

Membros do GI MESTURA coordinan este proxecto de ApS no que participan estudantes do Grao en Mestre/a de Educación 

Infantil e do Grao en Mestre/a de Educación Primaria da Facultade de Formación do Profesorado (Campus de Lugo) da USC; está 

pensado para que o alumnado sexa capaz de elaborar unha guía-web sobre o uso responsable e seguro dos móbiles e que sirva como 

unha ferramenta de asesoramento, formación, información e orientación ás familias lucenses. 

 

PROXECTO EXCORAS: APRENDIZAXE EXPERIENCIAL A TRAVÉS DO MOVEMENTO NA EDUCACIÓN INFANTIL. IV CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA EN APS 

Santiago de Compostela, curso 2019-2020 

O Proxecto EXCORAS, no que participan varios membros do GI ESCULCA, é un plan de traballo e formación do alumnado 

orientado á diversificación de actividades en entidades de carácter social e sen fin de lucro para nenos e nenas con idades comprendidas 

entre os 3 e os 6 anos, mediante a realización de actividades baseadas na motricidade infantil (desenvolvemento das capacidades 

perceptivo-motrices e das habilidades motrices básicas) e na expresión corporal (linguaxe corporal, comunicación non verbal e 

creatividade a través do movemento). Preténdese, así mesmo, complementar a formación do alumnado das materias de Motricidade 

Infantil e Didáctica da Expresión e Comunicación Corporal, do Grao en Mestre/a de Educación Infantil da USC, onde se destaca a 

conexión curricular dos contidos aplicados e os reflectidos nas guías das correspondentes materias. 
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PROXECTO “RECURSOS TIC’S NA EDUCACIÓN SUPERIOR: A PÍLDORA EDUCATIVA COMO RECURSO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE” 

Vigo, curso 2019-2020 

O GIES-10 organiza o proxecto “Recursos TIC’s na educación superior: a píldora educativa como recurso de ensinanza-

aprendizaxe”, que se desenvolve na Facultade de Ciencias da Educación e o Deporte da Universidade de Vigo. 

 

PROXECTO “CONSTRUÍNDO A HISTORIA DA EDUCACIÓN EN GALICIA: MAESTR@S + EDUCADOR@S”. IV CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA EN APS 

Santiago de Compostela, curso 2019-2020 

Este proxecto, no que participan varios membros do GI ESCULCA, enmárcase na materia de Teoría e Historia da Educación 

Escolar do Grao en Mestre de Educación Primaria da Universidade de Santiago de Compostela. O obxectivo deste proxecto é poñer en 

valor a traxectoria de educadores e educadoras que ao longo da historia de Galicia contribuíron a poñer os alicerces para unha cidadanía 

máis crítica e participativa. Para isto, alumnas e alumnos desta materia indagan sobre diferentes mestras e mestres, pedagogos e 

pedagogas e educadores e educadoras por medio de revisións bibliográficas, entrevistas, documentación audiovisual, análise de 

arquivos, entre outros. 

 

PROXECTO “A CULTURA LÚDICA E MUSICAL A TRAVÉS DO XOGO TRADICIONAL”. II CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN MOOC 

E DE APOIO DAS TIC Á DOCENCIA 

Santiago de Compostela, curso 2019-2020 

Varios membros do GI ESCULCA participan no proxecto “A cultura lúdica e musical a través do xogo tradicional” que se 

enmarca no ámbito da Educación Física escolar, e máis concretamente no xogo como un recurso de ensino-aprendizaxe de carácter 

motivador. Neste sentido, os xogos tradicionais galegos, as danzas, bailes e cancións propias de Galicia tamén supoñen un elemento 

importante de transmisión do noso patrimonio artístico e cultural. No ámbito da Educación Musical, as pezas musicais tradicionais 

constitúen, así mesmo, un importante medio de transmisión cultural, á vez que o alumnado adquire as competencias propias da materia, 

comprendendo os principios que contribúen á formación cultural, persoal e social dende as artes e a música, ademais de que os estudantes 

desenvolvan habilidades de aprendizaxe e adquiran recursos para fomentar a participación en actividades musicais dentro e fóra da escola. 

 

PROXECTO C-APS-ULAS FORMATIVAS: ACCIÓN E INNOVACIÓN NA UNIVERSIDADE. II CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN 

MOOC E DE APOIO DAS TIC Á DOCENCIA 

Santiago de Compostela, curso 2019-2020 

Con este recurso, membros do GI ESCULCA pretenden dar resposta á expansión que a ApS está a experimentar na USC nos 

últimos cursos académicos, coa finalidade de dotar de rigor pedagóxico aos proxectos que se desenvolven na institución compostelá. O 

Plan Estratéxico da USC propón directamente a promoción da ApS do seguinte modo: “utilizar as ferramentas educativas virtuais da USC 

como elemento de promoción, seguimento e xestión das actividades de aprendizaxe-servizo desenvolvidas entre a Universidade e as 

entidades do terceiro sector” (p. 64). Así pois, o obxectivo principal do recurso é ofrecer apoio aos docentes que participan en proxectos 

de ApS, ou ben a aqueles que se queren iniciar nesta metodoloxía. 

 

 

 

CONTRATOS E CONVENIOS 

SERVIZO DE ELABORACIÓN E DESEÑO DUNHA PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL  

Investigador principal: Carmen Sarceda Gorgoso (GI GEFIL) 

Entidade financiadora/Programa: Corporación Radio e Televisión de Galicia 

Data: 28/06/2019-31/07/2019 
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ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN 

ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN DE ANA MILHEIRO DA UNIVERSIDADE DO PORTO (PORTUGAL) 

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro-7 de abril de 2020 

A doutoranda Ana Milheiro Silva, da Universidade do Porto, realizou unha estadía no GI ESCULCA da Universidade de 

Santiago de Compostela co obxectivo de complementar a súa formación en actividades de investigación. 

 

ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN DE YULIA POPOVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SIBERIA (RUSIA) 

Santiago de Compostela, 3 de marzo-12 de xuño de 2020 

A investigadora Yulia Popova da Universidade Federal de Siberia realizou, no marco do Programa Erasmus, unha estadía de 

investigación no GI ESCULCA da Universidade de Santiago de Compostela co obxectivo de complementar a súa formación no ámbito 

da medición intercultural 

 

 

 

PREMIOS 

III PREMIO Á INTRODUCIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NA DOCENCIA E NA INVESTIGACIÓN 

Santiago de Compostela, 2019 

A profesora María José Méndez-Lois e a investigadora predoutoral Alba Elena Martínez Santos, do GI GEFIL, obtiveron o III 

Premio na modalidade de docencia na materia “Intervención socioeducativa nas adiccións” na titulación de Grao en Educación Social. 

Trátase da décima edición dos premios á introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación convocados pola 

Oficina de Igualdade de Xénero da Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Servizos da Universidade de Santiago de Compostela. 
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 

 

RESEARCH CIRCLES NO PROXECTO CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES (CICC) 

Online, maio-xuño-setembro de 2020 

Entre os meses de maio, xuño e setembro de 2020 o GI DIOEP desenvolverá tres research circles con 

profesionais da orientación en activo de Educación Primaria e Secundaria e con investigadores/as universitarios 

no ámbito da orientación profesional para obter resultados froito do traballo cooperativo a realizar nas 

diferentes sesións e trasladalos á investigación desenvolvida dende o proxecto Crucial Impacts on Career Choices 

(CICC). 

Os research circles caracterízanse por ser unha metodoloxía participativa, no campo da investigación-

acción. Consisten nun proceso colaborativo entre investigadores/as e profesores/as e orientadores/as que permite proporcionar 

fundamentos para o desenvolvemento da práctica (co-investigación). 

 

 

 

ESTUDO SOBRE OS USOS E ABUSOS DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC) POR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 

Santiago de Compostela, maio-xullo 2020 

O GI MESTURA e o GI GEFIL coordinan un estudo sobre os usos e abusos das tecnoloxías da información e da comunicación con 

estudantes universitarios do Campus de Lugo grazas a un convenio que se está a formalizar entre a USC e o Concello de Lugo e que se 

desenvolverá dende maio ata xullo de 2020. 

 

 

 

VI SEMINARIO DE DOUTORAMENTO EN EDUCACIÓN “O DOUTORAMENTO EN EDUCACIÓN: RUTAS PARA XERAR COÑECEMENTO” 

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2020 

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

Doutoramento en Educación no que participarán investigadores/as en formación de todos os grupos que 

compoñen ambas redes, presentando as súas liñas de traballo, así como o avance dos seus respectivos proxectos 

de tese. 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN EN ABERTO DO PROGRAMA IMPLICADOS -  PROXECTO PLAN NACIONAL 

Santiago de Compostela, setembro-outubro de 2020 

O Prof. Agustín Godás Otero, do GI ESCULCA, e coordinador do Proxecto Nacional 

“Implicación familiar e rendemento académico na educación primaria. A efectividade dun programa 

para pais e nais” está a traballar nunha publicación en aberto derivada do proxecto sobre a implicación 

dos pais e nais na escola e os seus efectos sobre o rendemento académico dos e das menores. 
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XV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOXÍA SOCIAL  

Burgos, 1-3 de outubro de 2020 

O IV Congreso Internacional da  

SCEPS realizarase de xeito  on-line. A pesar 

de que esta modalidade resta algunhas das 

importantes vantaxes dos congresos 

presenciais, sen dúbida cumprirá outro obxectivo fundamental: dar a coñecer a investigación realizada durante este bienio pola 

psicoloxía social española. Ademais, constitúe unha maneira razoable de abordar o inevitable, o formato  on- line deseñado, enviando 

con antelación os vídeos gravados de cada presentación e os debates  on-line en tempo real, permitindo acceder previamente ao 

contido de todas as sesións o que facilitará e dinamizará os debates “presenciais”. 

Máis información: http://congreso2020.sceps.es/  

 

 

XXIII CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 

Málaga, 28-30 de outubro de 2020 

Este congreso é unha iniciativa de EDUTEC (Asociación para o 

desenvolvemento da Tecnoloxía Educativa e das Novas Tecnoloxías 

aplicadas á educación) que se celebrará na Universidade de Málaga baixo 

o lema A Tecnoloxía como eixo do cambio metodolóxico.. Está aberto, 

mediante participación presencial ou virtual, a profesorado, persoal investigador, de xestión, de dirección, 

estudantes e calquera outro profesional que desenvolve a súa actividade no ámbito da tecnoloxía educativa, xa sexa a nivel práctico 

e/ou teórico. 

Máis información: https://innoeduca.uma.es/edutec/ 

 
 

8TH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND DEVELOPMENT 

Pontevedra, 28-30 de outubro 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 a 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/ 

 

 

13TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION 

Sevilla, 9-11 de novembro de 2020 

ICERI é unha das maiores conferencias internacionais de educación para 

profesores, investigadores, tecnólogos e profesionais do sector da educación.  

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

http://congreso2020.sceps.es/
https://innoeduca.uma.es/edutec/
https://congresoeducacion8.aepc.es/
https://iated.org/iceri/
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XVII FORO INTERNACIONAL SOBRE A AVALIACIÓN DA CALIDADE DA INVESTIGACIÓN E DA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES) 

Sevilla, 25-27 de novembro de 2020 

 

Este Foro pretende cubrir unha oferta de formación especializada en función 

de  obxectivos tales como coñecer a nova organización das ensinanzas universitarias; 

analizar e debater sobre a selección do profesorado contratado e funcionario; ou 

coñecer e debater sobre a situación do doutoramento en España e a Unión Europea. 

Máis información: https://www.fecies17.com/ 

 

 

 
 

 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA E 

INNOVACIÓN CIDUI   2020+1 

              Hospitalet de Llobregat, xullo de 2021 

 

Esta nova edición do CIDUI, que leva por título “Máis alá das competencias: Novos retos na sociedade dixital”, propón crear 

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

retos e as distintas maneiras de abordalos desde unha estratexia docente. 

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

 

 

 

XVII CONGRESO NACIONAL E IX IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA Y WERA 2021 FOCAL MEETING 

Santiago de Compostela, 7-9 de xullo de 2021 

A Universidade de Santiago de Compostela e a Sociedade Española de Pedagoxía (SEP) 

trasladaron a celebración do XVII Congreso Nacional e IX Iberoamericano de Pedagogía, baixo o 

título “A Educación en Rede. Realidades diversas, horizontes comúns”, ao ano 2021 (7-9 de xullo). 

Ademais, tense confirmado a confluencia do Congreso coa celebración do Focal Meeting da World 

Educational Research Association (WERA), por vez primeira en España. 

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

 

 

https://www.fecies17.com/
https://www.cidui.org/es/congresos-cidui/xi-congreso-cidui-2020/
https://www.congresodepedagogia.es/
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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 

Resolución do 3 de decembro de 

2019, da Secretaría de Estado de 

Educación e Formación Profesional, 

pola que se establece o procedemento 

para a constitución dun panel de 

expertos para colaborar co Instituto 

Nacional de Avaliación Educativa na 

elaboración e revisión de probas de 

rendemento e diagnóstico. BOE Núm. 

302 Martes, 17 de decembro de 2019 

Páx. 135982-135990. 

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

12/17/pdfs/BOE-A-2019-18056.pdf 

Orde PCI/18/2020, do 10 de 

xaneiro, pola que se establece o 

Regulamento do Observatorio 

Profesional das Cualificacións e se 

determinan as condicións para o 

rexistro e recoñecemento das 

entidades colaboradoras do Instituto 

Nacional das Cualificacións. BOE 

Núm. 17 Luns, 20 de xaneiro de 2020 

Páx. 5080-5095. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

01/20/pdfs/BOE-A-2020-789.pdf 

Convenio de Cooperación nos 

ámbitos da educación, a cultura e a 

xuventude entre o Reino de España 

e a República Federal Democrática 

de Etiopía, feito en Addis Abeba o 30 

de xaneiro de 2007. BOE Núm. 33 

Venres, 7 de febreiro de 2020 Páx. 

11710-11712. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

02/07/pdfs/BOE-A-2020-1844.pdf 

Real Decreto 431/2020, do 3 de 

marzo, polo que se desenvolve a 

estrutura orgánica básica do 

Ministerio de Universidades. BOE 

Núm. 56 Xoves, 5 de marzo de 2020 

Páx. 22459-22470. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

03/05/pdfs/BOE-A-2020-3168.pdf 

Resolución do 3 de marzo de 2020, 

da Secretaría Xeral Técnica, pola que 

se publica o Convenio coa 

Confederación de Organizacións de 

Psicopedagoxía e Orientación de 

España en materia de formación 

permanente do profesorado. BOE 

Núm. 62 Mércores, 11 de marzo de 

2020 Páx. 24388-24392. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

03/11/pdfs/BOE-A-2020-3481.pdf 

Real Decreto 452/2020, do 10 de 

marzo, polo que se desenvolve a 

estrutura orgánica básica do 

Ministerio de Dereitos Sociais e 

Axenda 2030, e se modifica o Real 

Decreto 139/2020, do 28 de xaneiro, 

polo que se establece a estrutura 

orgánica básica dos departamentos 

ministeriais. BOE Núm. 63 Xoves, 12 

de marzo de 2020 Páx. 24611-24625. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

03/12/pdfs/BOE-A-2020-3512.pdf 

Real Decreto 455/2020, do 10 de 

marzo, polo que se desenvolve a 

estrutura orgánica básica do 

Ministerio de Igualdade. BOE Núm. 63 

Xoves, 12 de marzo de 2020 Páx. 

24668-24679. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

03/12/pdfs/BOE-A-2020-3515.pdf 

Orde EFP/255/2020, do 11 de 

marzo, pola que se regulan as probas 

da avaliación final de Educación 

Secundaria Obrigatoria, para o curso 

2019/2020, e se modifica a 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. 74 Xoves, 19 

de marzo de 2020 Páx. 26174-26177. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

03/19/pdfs/BOE-A-2020-3864.pdf 

Resolución do 13 de marzo de 

2020, da Subsecretaría, pola que se 

publica a Resolución do 10 de marzo 

de 2020, conxunta da Secretaría de 

Estado de Educación e a Secretaría 

Xeral de 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, 

o alumnado procedente de sistemas 

educativos estranxeiros e as 

ensinanzas a distancia, no curso 

2019-2020. BOE Núm. 78 Sábado, 21 

de marzo de 2020 Páx. 26493-26498. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

03/21/pdfs/BOE-A-2020-3950.pdf 

Resolución do 31 de marzo de 

2020, da Secretaría Xeral de 

Universidades, pola que se publica o 

Acordo 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 

2020-2021. BOE Núm. 107 Venres, 17 

de abril de 2020 Páx. 29280. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

04/17/pdfs/BOE-A-2020-4512.pdf 

Orde EFP/361/2020, do 21 de 

abril, pola que se adoptan medidas 

excepcionais en materia de 

flexibilización das ensinanzas de 

Formación Profesional do Sistema 

Educativo e das ensinanzas de Réxime 

Especial. BOE Núm. 113 Xoves, 23 de 

abril de 2020 Páx. 29617-29621. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.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/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf
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Orde PCM/362/2020, do 22 de 

abril, pola que se modifica a Orde 

PCM/139/2020, do 17 de febreiro, 

pola que se determinan as 

características, o deseño e o contido 

da avaliación de Bacharelato para o 

acceso á Universidade, e as datas 

máximas de realización e de resolución 

dos procedementos de revisión das 

cualificacións obtidas no curso 2019-

2020. BOE Núm. 113 Xoves, 23 de abril 

de 2020 Páx. 29622-29624. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf 

Orde EFP/365/2020, do 22 de 

abril, pola que se establecen o marco 

e as directrices de actuación para o 

terceiro trimestre do curso 2019-

2020 e o inicio do curso 2020-2021, 

ante a situación de crise ocasionada 

pola COVID-19. BOE Núm. 114 

Venres, 24 de abril de 2020 Páx. 

29902-29918. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/

04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf 

Resolución do 30 de abril de 2020, 

da Secretaría de Estado de Educación, 

para a adaptación da 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, ante a situación de 

crise ocasionada pola COVID-19. BOE 

Núm. 125 Martes, 5 de maio de 2020 

Páx. 31260-31262. 

https://boe.es/boe/dias/2020/05/0

5/pdfs/BOE-A-2020-4828.pdf 

Real Decreto 509/2020, do 5 de 

maio, polo que se desenvolve a 

estrutura orgánica básica do 

Ministerio de Cultura e Deporte. BOE 

Núm. 127 Xoves, 7 de maio de 2020 

Páx. 31707-31721. 

https://boe.es/boe/dias/2020/05/0

7/pdfs/BOE-A-2020-4860.pdf 

 

 

 

 

 

 

DOG 

Resolución do 23 de decembro de 

2019 pola que se ordena a 

publicación do Estatuto do 

estudantado. DOG Núm. 7 Luns, 13 de 

xaneiro de 2020 Páx. 1449-1472. 

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

os/2020/20200113/AnuncioG2018-

231219-0001_gl.pdf 

Orde do 15 de xaneiro de 2020 pola 

que se establece o procedemento 

para a expedición da certificación da 

formación de nivel básico en 

Prevención de Riscos Laborais para o 

alumnado dos ciclos formativos de 

formación profesional inicial da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

DOG Núm. 17 Luns, 27 de xaneiro de 

2020 Páx. 4751-4758. 

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

os/2020/20200127/AnuncioG0534-

170120-0001_gl.pdf 

Resolución do 28 de abril de 2020, 

conxunta da Secretaría Xeral de 

Universidades e da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se 

modifica a Resolución do 26 de 

febreiro de 2020 pola que se ditan 

instrucións para a realización, dentro 

do curso 2019/20, da avaliación de 

bacharelato para o acceso á 

universidade (ABAU) para o curso 

2020/21. DOG Núm. 86 Mércores, 6 

de maio de 2020 Páx. 19155-19158. 

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

os/2020/20200506/AnuncioG0534-

300420-0001_gl.pdf 
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