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I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOXÍA EDUCATIVA 
 

Dende o Grupo de Investigación en 
Psicoloxía Educativa (GIPED) estamos a 
organizar o primeiro Congreso 
Internacional de Psicoloxía Educativa, o cal 
presenta como fin último xerar un espazo 
para a posta en común de proxectos, 
investigacións e tendencias relacionadas 
co ámbito da educación e da psicoloxía, 
entre outras ramas de coñecemento, 
fomentando así a difusión bidireccional de 
coñecemento entre as comunidades 
educativa e científica. 

A liña temática xeral do congreso é a psicoloxía educativa, pero tamén acéptanse 
propostas enfocadas a diferentes aspectos como poden ser: a relación entre a motivación e 
a aprendizaxe, a aprendizaxe autorregulada, o benestar psicolóxico e a calidade de vida ao 
longo do ciclo vital, diferentes experiencias prácticas nas aulas, experiencias educativas en 
relación aos deberes escolares ou propostas relacionadas coas Necesidades Educativas 
Especiais (NEE) ou coas Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE). 

O presente congreso, pola súa condición de internacional, ofrece á comunidade 
científica non só a posibilidade de difusión dos resultados a toda a comunidade educativa 
senón que tamén ofrece aos diferentes participantes a posibilidade de establecer unha rede 
de contactos entre profesionais do mesmo ámbito con intereses similares. Ao tratarse 
dunha actividade formativa aberta, este congreso revirte nos profesionais do ámbito e nos 
estudantes todo o coñecemento adquirido como resultado da práctica ou da investigación 
educativa. 

A repercusión deste congreso está enfocada na mellora e innovación da práctica 
docente perseguindo o aumento da calidade educativa pero, polas súas características, 
tamén se presenta como un congreso apto para todo aquel que desexe formarse e 
aumentar o seu coñecemento do ámbito educativo. 

O relatorio de apertura “Desterrando modas-aprendendo a investigar: dúas 
ferramentas tecnolóxicas para o fomento da cultura investigadora nos mestres” correrá a 
cargo do Prof. Dr. Iván Jorrín Abellán, da Universidade de Kennesaw State (Georgia). Pola 
súa parte, o relatorio de clausura “Avaliación en Psicoloxía Educativa: Perspectivas actuais 
e retos de futuro” será impartido polo Prof. Dr. José Muñiz Fernández, actualmente reitor 
da Universidade de Nebrija. 

A data límite para o envío de propostas é o 16 de novembro e a data límite para a 
matrícula e inscrición é o 7 de decembro. A participación no congreso como asistente é 
gratuíta previa inscrición. 

 
Antonio Valle Arias 
Presidente do Comité Organizador 
Coordinador do Grupo de Investigación PED 
Universidade da Coruña 
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A proposta é un proxecto educativo artístico 

denominado “poñerse os zapatos de outro” que se 
realizou con 71 estudantes do Grao de Mestre/a de 
Educación Infantil e do Grao de Mestre/a de Educación 
Primaria da Universidade de Vigo. O obxectivo 
primordial foi abrir posibilidades dende o campo 
artístico prestando atención á empatía. 

O proxecto fundaméntase en repensar a 
relación pedagóxica na aula, explorando novas 
narrativas artísticas dende a empatía como un medio 
para a construción da subxectividade e identidade 
persoal. Como Irwin (2013, p. 108) sinala, as artes son 
unha forma de “indagar o mundo para mellorar o 
coñecemento del” e crear significados novos e/ou 
relevantes. 

Unha educación artística baseada nas 
relacións humanas debe abrir espazos de encontro 
para o intercambio e transformación da identidade do 
estudantado a través de experiencias estéticas 
compartidas. Para Bourriaud (2006, p. 142), trátase 
dunha proposta de arte relacional que toma, “como 
punto de partida teórico e práctico, o conxunto das 
relacións humanas e o seu contexto social, máis que un 
espazo autónomo e privativo”. Desta maneira, 
proponse un modelo narrativo experiencial que trata 
de ensinar a habitar o mundo desde o afectivo e o 
emocional, e dar a posibilidade de inventar outros 
modos de cidadanía. 

Os obxectivos desta experiencia foron: (a) 
entender a educación artística como un medio de 
coñecemento para desenvolver a capacidade de 
empatía, (b) posibilitar espazos de creación artística 
desde diferentes linguaxes expresivas, (c) xerar unha 
reflexión compartida sobre o valor da empatía en 
educación, e (d) comprender a investigación baseada 
nas artes como un medio de coñecemento e de 
favorecer as relacións persoais e o recoñecemento do 
outro. 

Dende estes obxectivos abordáronse diversas 
actividades educativas como: 

1. “Son eu-con-outro”. Unha experiencia estética 
colectiva performativa co obxectivo de lograr 
un encontro entre os/as estudantes e a 
comprensión do concepto de empatía dende a 
acción, explorando conexións impredicibles, 
buscando respostas e corporizando a 
presenza do outro no eu. 

2. Diálogo para compartir experiencias de 
empatía e de antipatía vividas para crear un 
espazo de recoñecemento mutuo. Nesta  

 

 

 

 

 

acción rexistráronse palabras e frases ao redor 
de experiencias de empatía e antipatía sobre 
temas de relacións co emocional e o humano.  

3. Relatos de vida sobre o compañeiro/a –co/coa 
que se realizou a actividade anterior-. Os 
relatos graváronse en audio e foron 
transcritos para a súa análise. Con esta 
información o alumnado creou as súas 
producións artísticas. 

4. Creación artística. As obras expuxéronse desde a 
liberdade estética e técnica tendo en conta a 
diversidade de percorridos vitais dos/as 
estudantes. O único requisito foi que incluísen 
uns zapatos ou un complemento deles. Cada 
estudante iniciou o proceso creativo con 
bosquexos e escritos sobre os aspectos e 
características relevantes da biografía do 
compañeiro ou compañeira. E a produción 
concretouse en fotografías, debuxos e 
instalacións artísticas,... 

 

 

Figura 1. Acción performativa de cambiarse os zapatos e 
camiñar. Imaxe propia 

 

Conclusións 

Nesta experiencia tratouse de establecer 
procesos relacionais que axudasen ao alumnado para 
pensar e actuar para conseguir unha cooperación e 
relación máis fluída e dinámica. En definitiva, o 
proxecto posibilitou achegarse ao outro coa 
responsabilidade de comprender maneiras de ver e 
estar no mundo, de expresar emocións, sensacións ou 
identificar situacións a través dunha experiencia 
artística compartida.  

Actualmente, a arte exponse desde estéticas 
moi diversas, e en moitos casos relacionadas coa vida 
e o social (Eça, 2017). Nesta experiencia conseguiuse 
conceptualizar a educación artística non  
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exclusivamente como unha actividade plástica, senón 
como unha acción educativa onde os/as estudantes 
puideron pensar, analizar, fotografar, construír, 
escribir, escoitar, debuxar ou camiñar a través da 
indagación estética. 
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INTRODUCIÓN 

A continuación, preséntanse unha serie de 

resultados obtidos na primeira parte da Tese Doutoral 

Mulleres delincuentes institucionalizadas. Avaliación de 

programas socioeducativos en prisións, dirixida pola 

Profesora Doutora Mar Lorenzo Moledo. Esta primeira 

fase, correspondente ao marco teórico da 

investigación, busca recoller, entre outros, os 

principais achados da literatura científica acerca das 

discriminacións de xénero que se producen no 

contexto penitenciario.  

Este traballo xorde da necesidade de 

profundar nun ámbito de investigación que non 

suscitou o suficiente interese no panorama nacional. 

Xustamente, aínda que se demostrou que as mulleres 

privadas de liberdade representan un colectivo 

afectado pola exclusión e a marxinación dende antes 

do seu ingreso en prisión, continúan atopándose 

nunha situación de total invisibilización tanto na 

realidade como no panorama científico. Doutra banda, 

esta investigación busca seguir unha liña de 

continuidade con respecto á Tese Doutoral iniciada 

pola directora, Delincuencia feminina e intervención 

pedagóxica: un estudo sobre a cuestión en Galicia 

(Lorenzo, 1995). 

 

OBXECTIVOS 

Preténdese realizar unha avaliación dos 

programas socioeducativos dirixidos ás mulleres que 

cumpren condena no sistema penal español. Para iso, 

nesta primeira fase tratamos de responder aos 

seguintes obxectivos: 

 Describir o perfil delitivo e socioeducativo das 

mulleres privadas de liberdade. 

 Analizar as situacións de desigualdade 

xeradas no contexto penitenciario que só 

afectan á poboación feminina. 

 Examinar a oferta de programas socioeducativos 

que se desenvolven desde as institucións penais 

dirixidos ás mulleres internas. 

 Estudar as discriminacións de xénero que se 

producen no tratamento socioeducativo 

levado a cabo. 

 

 

 

 

 

MÉTODO 

O marco teórico desta investigación derívase 

dunha revisión bibliográfica de carácter narrativo 

sobre a situación das mulleres encarceradas. Acudiuse, 

entre outros, a bases de datos como Dialnet, para a 

literatura nacional, e Web of Science, SCOPUS e ERIC, 

para artigos de carácter internacional. 

Para o proceso de selección de artigos, 

utilizouse un criterio de exclusión daquelas 

investigacións que non partían dunha perspectiva de 

xénero e das que unicamente utilizaban mostras 

masculinas. 

 

RESULTADOS 

A desigualdade no tratamento da delincuencia 

comeza na propia organización e funcionamento do 

sistema penitenciario español, concibido para unha 

poboación masculina (Lorenzo, 2002). Debido á 

minoría numérica que supoñen as mulleres recluídas, 

xustifícase o incumprimento da clasificación, a súa 

reclusión en módulos de mulleres en prisións 

ordinarias, a falta de instalacións e establecementos 

para elas e a utilización dun réxime de seguridade 

moito máis estrito do que xustificaría o seu perfil de 

perigo (Ballesteros e Almeda, 2015). 

No ámbito relacional, a dispersión xeográfica 

dos poucos cárceres de mulleres que dependen da 

Administración Xeral do Estado —Madrid I, Alcalá de 

Guadaíra (Sevilla) e Brieva (Ávila)— explica uns 

procesos desarraigamento dos que dificilmente 

poderán recuperarse (Cruells e Igareda, 2005). As 

familias atopan serias dificultades para visitalas 

debido aos horarios e ao gasto de diñeiro e tempo e as 

parellas adoitan abandonalas, situación que raramente 

se produce cando é o home o que entra en prisión 

(Igareda, 2007). A ruptura de lazos persoais e 

relacións sociais con familiares e amizades, así como a 

separación dos e das fillas, xera nelas sentimentos de 

culpa, preocupación e fracaso, así como unha tensión 

continua (Almeda, 2017).   
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En materia de saúde mental tamén se 

demostrou que non existen suficientes recursos e que 

se produce unha medicalización desmesurada (Gea, 

2017), tendencia que corre parella coa concepción 

histórica da suposta relación da enfermidade mental 

coa figura feminina. Ademais, non se ofrece o apoio 

psicolóxico que as mulleres recluídas requiren, xa que 

non se traballa o pasado de abusos que adoitan traer 

consigo. 

Unha vez en liberdade, estas mulleres deberán 

afrontar cuestións como asegurarse unha vivenda e un 

emprego nun contexto laboral que dista moito de ser 

igualitario, as mulleres continúan enfrontándose a 

maiores taxas de desemprego, salarios máis baixos, 

maior temporalidade, niveis de precariedade máis 

elevados, traballos en categorías máis baixas e en 

sectores profundamente feminizados (Igareda, 2007). 

Todo iso cando, ademais, son as que cargan coas 

responsabilidades familiares. Os baleiros que provoca 

a estancia en prisión nas súas traxectorias laborais, 

especialmente no caso de condenas moi longas, non 

fan máis que empeorar esta situación. 

Poderiamos pensar que o tratamento 

penitenciario encamíñase a paliar estas 

discriminacións e a mellorar as súas posibilidades de 

reinserción. Pero a literatura demostrou precisamente 

o contrario. En xeral, o conxunto de programas de 

tratamento e de formación, así como as actividades 

culturais, son comparativamente menores, menos 

variadas e de peor calidade que as que levan a cabo 

coas súas contrapartidas masculinas (Castillo e Ruiz, 

2010). O traballo ofertado nas prisións está 

profundamente nesgado e feminizado e as actividades 

adoitan asociarse aos estereotipos que permean a 

imaxe tradicional da muller: auxiliar de xeriatría, 

camareira, perruqueira, estética e limpeza (Cerezo, 

2017). 

É así como a prisión termina converténdose 

nun axente discriminador de xénero (Mapelli, Herrera, 

e Sordi, 2013) e nun factor de exclusión secundaria 

que agudiza aínda máis as situacións de 

vulnerabilidade anteriores ao encarceramento. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓNS 

Dende unha perspectiva pedagóxica, en liña 

coas directrices marcadas pola normativa 

penitenciaria (Lorenzo, Aroca, e Alba, 2013), a prisión 

pode concibirse como unha institución de axuda 

educativa (Garrido, 1988) a través da cal apoiar a 

estas mulleres para superar os factores de risco que as 

conduciron á delincuencia. O tratamento socioeduca-

tivo é a única vía da que dispoñemos para paliar esta 

situación, e poucas dúbidas caben de que este non se 

está levando a cabo da forma que debería. Por tanto, 

convértense en tarefas imprescindibles: 

1. Unha maior concienciación dos poderes 

públicos sobre a situación de desigualdade 

sufrida polas mulleres recluídas. 

2. Outorgar á Pedagoxía e á Educación Social o 

papel que merecen e que lles corresponde no 

tratamento penitenciario (Santos Rego e 

Lorenzo, 1996). 

3. Formar en perspectiva de xénero aos/ás 

profesionais que traballan en prisión, 

concienciando sobre as características e 

necesidades reais das mulleres. 

4. Ofertar máis programas socioeducativos para 

as mulleres internas, de mellor calidade, en 

condicións de equidade e con profesionais 

especializados. 

Os poucos esforzos que realizou a administración 

penal por acabar coas desigualdades de xénero co 

Programa de Accións para a Igualdade entre Mulleres e 

Homes no Ámbito Penitenciario resultaron pouco 

frutuosos (Quiroga-Carrillo, Núñez-García, e Míguez, 

2020). Unicamente se logrou o desenvolvemento dun 

programa de intervención con mulleres vítimas de 

violencia de xénero (Ser mujer.es) que, aínda que 

resulta necesario, só abarca un dos ámbitos nos que se 

produce esta violencia sistémica. 

 Agora máis que nunca, investigadores/as, 

profesionais da educación, poderes públicos e 

entidades do terceiro sector, deben traballar de maneira 

conxunta para adoptar, de forma urxente, a mirada de 

xénero marcada polos organismos internacionais —ver 

Regras de Bangkok (UNODC, 2010)—, necesaria
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para ofrecer un tratamento socioeducativo acorde 

coas súas necesidades reais. 
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 
 

UN PROXECTO DE APS ACHEGA RECURSOS EDUCATIVOS AOS MÁIS PEQUENOS 

Online, 4 de maio de 2020 

O profesor do GI ESCULCA Geno Rodríguez coordina, xunto ao profesor Javier Rico, o 

proxecto de aprendizaxe-servizo EXCORAS (Expresión Corporal e Aprendizaxe-Servizo), que 

se desenvolve no terceiro curso do Grao en Mestre/a de Educación Infantil. Ante a emerxencia 

sanitaria creada pola COVID-19, e a consecuente imposibilidade de desenvolver as diferentes 

actividades nas entidades previstas (a ARC Os Tilos e o Centro Cívico de Laraño), o alumnado 

participante no proxecto ofrece un servizo de calidade grazas aos soportes virtuais. Os/as 

estudantes implicados están a crear recursos educativos e lúdicos en formato audiovisual 

destinados aos máis pequenos. Baixo o cancelo #NósXogamosNaCasa, as pezas son subidas a YouTube onde xa contan con centos de 

subscritores e superaron as 13.000 visualizacións. 
 

SISTEMAS DE AVALIACIÓN EN LIÑA CON MOODLE (NIVEL BÁSICO) 

Online, 14 e 15 de maio de 2020 

O GI MESTURA, no marco do Plan de Formación e Innovación Docente da USC, ten organizado un curso de formación sobre 

sistemas de avaliación en liña dirixido a mellorar a competencia docente no manexo e uso das ferramentas TIC. 

 

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

Santiago de Compostela, maio-xullo de 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 

desenvolveu dende maio ata xullo de 2020. 

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

Online, maio-xuño-setembro de 2020 

Nos meses de maio, xuño e setembro de 2020 o GI DIOEP desenvolveu 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 desenvolvidas 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, profesores/as e 

orientadores/as que permite proporcionar fundamentos para o desenvolvemento da práctica (co-investigación). 

 

 

SEMINARIO APRENDIZAXE-SERVIZO E INNOVACIÓN EDUCATIVA NA UNIVERSIDADE: O VALOR DO COMPROMISO SOCIAL NO 

DOUTORAMENTO 

Online, 25 de xuño de 2020 

O 25 de xuño de 2020 tivo lugar o Seminario “Aprendizaxe-Servizo e Innovación Educativa na 

Universidade: o valor do compromiso social no doutoramento”, impartido polos profesores Miguel A. Santos 

Rego e Mar Lorenzo Moledo, do GI Esculca. O evento tivo lugar a través de Microsoft Teams e foi organizado 

polo Programa de Doutoramento en Ciencias Agrícolas e Ambientais da USC, dirixíndose a estudantes de 

doutoramento de España, Portugal, Mozambique e distintos países de América Latina. 
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MESA ACADÉMICA DA FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE DE GALICIA (FEUGA) 

Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2020 

O Prof. Pablo C. Muñoz, coordinador do GI MESTURA, ten participado no mes de xullo nunha Mesa Académica cuxo 

obxectivo foi presentar e debater os resultado da Fase II do proxecto “Galicia 2030: Perfís profesionais de futuro e novas titulacións e 

especialidades universitarias”. O profesor Muñoz abordou o rol de Experto en Innovación Educativa,  

 

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 organizaron dende a Facultade de Ciencias da Educación da USC o Seminario de 

Doutoramento en Educación, no que participaron investigadores/as en formación de todos os grupos que compoñen 

ambas redes, presentando as súas liñas de traballo, así como o avance de distintos proxectos de tese. 

 

ONLINE MEETING DO PROXECTO ERASMUS + CAREERS AROUND ME (CAREERS) 

Online, 9 de setembro de 2020 

O GI DIOEP participou na reunión de traballo do Proxecto Careers around me, onde se estableceron as 

liñas base e procedemento cooperativo entre todos os socios para o deseño do marco de Competencias de 

Xestión da Carreira, o cal servirá de referencia para a realización do estudo de campo previsto e a 

implementación de accións piloto de formación cos destinatarios de referencia. 

 

ONLINE RESEARCH CIRCLE DO PROXECTO CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES (CICC) 

Online, 28 de setembro de 2020 

O 28 de setembro o GI DIOEP participou no último research circle do proxecto Crucial 

Impacts on Career Choices, realizado con profesionais da orientación en activo de Educación 

Primaria e Secundaria e con investigadores universitarios no ámbito da orientación profesional. A 

cuarta e última reunión virtual tivo como obxectivo principal servir de conclusión final dos research 

circles, onde se compartiron diferentes propostas de traballo potenciadoras da orientación profesional nos centros educativos, 

resultantes das anteriores reunións e a raíz  dos resultados da investigación de campo previamente realizada desde o proxecto CICC. 

 

XORNADA DE FORMACIÓN DE AVALIADORES - PROXECTO  ATS-STEM 

Santiago de Compostela, setembro de 2020 

A profesora Carmen J. Fernández de la Iglesia e o investigador Enrique Latorre, do GI TECNOEDUC, realizaron no mes de 

setembro a Xornada de formación dos avaliadores nacionais do Proxecto Europeo  ATS-STEM. Estes avaliadores levarán a cabo labores 

de recollida e análise de datos para a presentación do informe do devandito proxecto. 

 

QUINTO ONLINE PARTNER MEETING DO PROXECTO EDUCATIONAL KNOWLEDGE TRANSFER 

Online, 29 de setembro de 2020 

O pasado 29 de setembro celebrouse o 5º Online Partner Meeting do Proxecto Educational Knowledge Transfer, no que 

participa o GI TECNOEDUC. Nesta reunión avanzouse na replanificación da aplicación piloto do proxecto pola incidencia da COVID-19. 

 

MEETINGS DOS COORDINADORES DO PROXECTO DIGITAL LEARNING ACROSS BOUNDARIES-DEVELOPING CHANGE MAKERS 

Online, 2 e 22 de setembro de 2020, e 7 e 27 de outubro de 2020 

Durante os días 2 e 22 de setembro e o 7 e 27 de outubro desenvolvéronse os meetings de todos os coordinadores do proxecto 

europeo Digital Learning Across Boundaries-Developing Change Makers, no que participa o GI TECNOEDUC. 
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CURSO APRENDIZAXE-SERVIZO: UNHA METODOLOXÍA PARA A INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Online, 29 de setembro, e 6 e 18 de outubro de 2020 

Os días 29 de setembro e 6 e 18 de outubro celebrouse o curso Aprendizaxe-servizo: 

unha metodoloxía para a Innovación Educativa na Universidad de Murcia. O curso, dirixido ao 

persoal docente e investigador e impartido por Javier Agrafojo, membro do GI ESCULCA e 

Coordinador do Servizo de Participación e Integración Universitaria da USC, desenvolveuse a 

través da plataforma Zoom. 

 

FORO DE DEBATES ONLINE BRASIL-ESPANHA “UNIVERSIDADE. QUESTIONAMENTOS CONVERGENTES” 

Online, 8 de outubro 2020 

O día 8 de outubro de 2020 celebrouse en formato online (Google Meet) o Foro de Debates online Brasil-

Espanha “Universidade. Questionamentos Convergentes”. Nesta xornada participou como conferenciante o 

coordinador do GI ESCULCA, Miguel A. Santos Rego, compartindo palestra co profesor Antonio Serafim Pereira, da 

Universidade do Extremo Sul Catarinense. 

 

MEETINGS DOS PARTNERS DO PROXECTO  ATS-STEM 

Online, 6, 8, 13 e 15 de outubro 2020 

Durante os días 6, 8, 13 e 15 de outubro desenvolvéronse os meetings de todos os partners do proxecto europeo ATS-STEM, no 

que participa o GI TECNOEDUC, que finalmente se levaron a cabo por medios telemáticos debido á situación sanitaria actual. 

 

SEMINARIO WEB “A ORIENTACIÓN NA FORMACIÓN PROFESIONAL ANDALUZA: DIAGNÓSTICO, RETOS E PROPOSTAS” 

Online, 21 de outubro de 2020 

O GI DIOEP participou no Seminario Web “A Orientación na Formación Profesional andaluza: diagnóstico, 

retos e propostas”, organizado pola Fundación Bankia en colaboración coa Consejería de Educación y Deportes de 

Andalucía e a Universidad de Sevilla. 

 

TERCEIRO ONLINE PARTNER MEETING DO PROXECTO SCHOOLS FOR 21ST CENTURY 

Online, 15 de outubro de 2020 

O pasado 15 de outubro celebrouse o 3º Online Partner Meeting do Proxecto Schools for 21st Century, no que participa o GI 

TECNOEDUC. Nesta reunión avanzouse no deseño de ferramentas de alfabetización dixital e audiovisual para o profesorado. 

 

I SEMINARIO ANUAL “COÑECENDO A DISLEXIA” 

Online, 23 de outubro de 2020 

O GI ESCULCA organizou o I Seminario Anual “Coñecendo a Dislexia” que tivo lugar na Facultade de 

Ciencias da Educación (Campus Vida) vía Microsoft Teams, o pasado venres 23 de outubro, dirixido ao 

alumnado da USC. 

 

DESEÑO E CREACIÓN DE E-ACTIVIDADES PARA UNHA APRENDIZAXE ACTIVA 

Online, 26 ao 30 de outubro de 2020 

O GI MESTURA, dentro do Plan de Formación e Innovación Docente da USC, ten organizado un curso dirixido a formar no 

deseño e creación de actividades en liña que promoven unha aprendizaxe activa e reflexiva. 
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XXIII CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 2020 

Málaga, 27-30 de outubro de 2020 

A Profa. Lorena Casal, do GI TECNOEDUC, moderou o panel de expertos “O papel das organizacións nas innovacións educativas 

apoiadas en tecnoloxías” no XXIII Congreso Internacional EDUTEC 2020, celebrado na Universidad de Málaga. 

 

ENTREVISTA ÁS PROFESORAS BEATRIZ CEBREIRO E LORENA CASAL 

Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2020 

O 29 de outubro o Xornal da USC publicou unha entrevista realizada ás profesoras Beatriz Cebreiro e Lorena Casal, do GI 

TECNOEDUC, sobre docencia e aprendizaxe virtual, na que analizan as pautas precisas para sacar o maior rendemento posible da 

docencia en remoto. A entrevista pode consultarse na seguinte ligazón: https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/contorna-virtual-fai-

relacionemos 

 

MESAS DE ANÁLISE SOBRE TECNOLOXÍAS DISRUPTIVAS E SEGURIDADE 

Santiago de Compostela, 27-30 de outubro de 2020 

O CESEG (Centro de Estudos de Seguridade) da Universidade de Santiago de Compostela organizou diversas mesas de análise 

sobre tecnoloxías disruptivas e seguridade, unha de las cales foi moderada pola profesora Lorena Casal, do GI TECNOEDUC. 

 

CURSOS IMPARTIDOS POLO GI GEFIL 

Online, outubro – novembro de 2020 

A Profa. Teresa S. Vázquez Regueiro, do GI GEFIL, impartiu diferentes cursos de formación vinculados á educación inclusiva e 

ao manexo de ferramentas informáticas no eido educativo: 

- Curso “Educación inclusiva: Iguais na diversidade” (curso en rede-Platega). Organizado pola Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade. 

- Curso “As posibilidades educativas da ferramenta eTwinning.”. Organizado polo Centro de Formación e Recursos de Lugo 

no Centro de Educación Infantil e Primaria Plurilingüe A Magdalena. 

- Curso “Aplicacións e ferramentas web de uso educativo”. Organizado polo Centro de Formación e Recursos de Lugo no 

Centro de Educación Infantil e Primaria Santo Estevo. 

 

CURSO DE ALUMNOS/AS TITORES/AS DA USC 

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2020 e Lugo, 1 de novembro de 2020 

A Profa. Julia Diz, do GI GEFIL, impartiu un curso sobre a titoría e a orientación universitaria entre iguais, no que afondou na 

planificación e xestión de recursos como garantía dunha ensinanza de maior calidade. Este curso, cunha duración de 4 horas, 

desenvolveuse nas cidades de Santiago e Lugo. 

 

XESTIÓN DE RECURSOS E BENESTAR DOS ESTUDANTES DE DOUTORAMENTO 

Online, 2 de novembro de 2020 

A profesora Susana Rodríguez, do Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa da Universidade da Coruña, impartiu o 2 de 

novembro unha actividade formativa sobre xestión de recursos e benestar, dirixida ao estudantado da Escola de Doutoramento 

Internacional da Universidade de Santiago de Compostela. 

 

 

https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/contorna-virtual-fai-relacionemos
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/contorna-virtual-fai-relacionemos
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CICLO ONLINE “CAMBIAN OS TEMPOS, CAMBIA O PROFESORADO” 

Online, 10 de novembro de 2020 

A profesora Carmen Fernández  Morante, do GI TECNOEDUC, impartiu o 10 de novembro a conferencia titulada “Que reformas 

son necesarias en la formación inicial docente e como se poden abordar?”, enmarcada no Ciclo Online “Cambian os tempos, cambia o 

profesorado” da Fundació La Caixa, dirixido polo Prof. Francesc Imbernon, Catedrático de Educación da Universitat de Barcelona. 

 

WORKSHOP “APRENDIZAXE-SERVIZO COMO BOA PRÁCTICA NA XESTIÓN DAS ENTIDADES SOCIAIS” 

Online, 11 de novembro de 2020 

O mércores 11 de novembro tivo lugar o Workshop “Aprendizaxe-servizo como boa 

práctica na xestión das entidades sociais”, impartido por Javier Agrafojo, membro do GI ESCULCA 

e Coordinador do Servicio de Participación e Integración Universitaria. Esta actividade vai 

dirixida a cadros directivos, persoal técnico e persoal voluntario de entidades do terceiro sector, 

entidades de acción social e de cooperación internacional para o desenvolvemento, así como a xestores de programas con persoas 

voluntarias. 

 

SEMINARIO NACIONAL “O FUTURO DA FORMACIÓN DO PROFESORADO UNIVERSITARIO” 

ONLINE, 12 DE NOVEMBRO DE 2020 

A Rede de Excelencia “Universidade, Innovación e Aprendizaxe na Sociedade do Coñecemento” (UNIASC), 

que coordina o GI ESCULCA, organizou o Seminario Nacional “O futuro da formación do profesorado universitario” 

que se celebrou vía online o pasado 12 de novembro.  

 

PRIMEIRO ONLINE MEETING DO PROXECTO GUIDING SCHOOLS 

Online, 12 de novembro de 2020 

O GI DIOEP participou no primeiro meeting do Proxecto Guiding Schools, o cal se desenvolveu de xeito 

telemático. Nesta reunión abordáronse os seguintes aspectos: breve presentación do coordinador e dos socios, 

breve presentación e descrición xeral do proxecto, mesa redonda sobre expectativas e actividades de traballo en 

equipo, e prazos do proxecto e xestión administrativa. Asemade, establecéronse os procedementos e recursos de 

traballo en equipo así como a programación das seguintes reunións virtuais. 

 

SEMINARIO “EDUCACIÓN E PARTICIPACIÓN SOCIAL: O COÑECEMENTO DOS VALORES DA SOCIEDADE DE ACOLLIDA” 

Xinzo de Limia, 13, 14, 20, 21 e 24 de novembro de 2020 

O GI ESCULCA organizou, xunto co Concello de Xinzo de Limia, o Seminario “Educación e Participación 

Social: O Coñecemento dos valores da Sociedade de Acollida” que se celebrou durante o mes de novembro neste 

concello ourensán. Nesta actividade interviñeron en diferentes sesións os profesores Miguel A. Santos Rego, Mar 

Lorenzo Moledo e Alexandre Sotelino Losada. 

 

GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE GIPED-INNOVA 

A Coruña, Curso 2020-2021 

No curso 2020-2021 creouse un novo Grupo de Innovación Docente na Universidade da Coruña, o Grupo GIPED-INNOVA, 

coordinado polo Prof. Antonio Valle (GIPED), no que se poñerán en marcha distintas actividades dirixidas á formación e o 

perfeccionamento docente. 
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PRIMEIRA EDICIÓN DAS XORNADAS EDUCATIVAS MAKER FAIRE GALICIA 2020 

Santiago de Compostela, 20 novembro de 2020 

O 20 de novembro a Profa. Carmen Fernández Morante, do GI TECNOEDUC, participou na primeira edición das Xornadas 

Educativas do Maker Faire Galicia 2020, concretamente, na mesa “Aplicacións da tecnoloxía na educación”. 

 

XORNADA DE TRABALLO DO PROGRAMA MIF 

Santiago de Compostela, 20 novembro de 2020 

A Profa. Carmen Fernández Morante, do GI TECNOEDUC, participou na xornada de traballo sobre a avaliación e a certificación 

da Competencia Dixital Docente do “Programa de mellora e innovación na formación de mestres” (MIF). 

 

CURSO “ORGANIZACIÓN DA INTERACCIÓN E AS DINÁMICAS DE TRABALLO NA DOCENCIA UNIVERSITARIA SEMIPRESENCIAL” 

Online, 26 novembro de 2020 

As profesoras Beatriz Cebreiro e Lorena Casal, do GI TECNOEDUC, impartiron o 26 de novembro o curso “Organización da 

interacción e as dinámicas de traballo na docencia universitaria semipresencial”, enmarcado no Programa de Formación e Innovación 

Docente da Universidade de Santiago de Compostela, a través de Microsoft Teams. 

 

PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 PROXECTO ERASMUS + FACING FIRE 

O GI ESCULCA participa no proxecto Erasmus + KA203 (Strategic Partnership) “FACING FIRE – 

Service-learning to improve training and employability in wildfire management in Southern Europe”. O 

proxecto, coordinado polo profesor Agustín Merino (Escola Politécnica Superior da USC), conta coa 

implicación de socios de Italia, Portugal e Grecia, aínda que tamén colaboran, como asociados, centros de Estados Unidos, Chile, Australia 

e Sudáfrica. 

 

PROXECTO EUROPEO KA01 

O Grupo de Investigación TECNOEDUC, obtivo un novo proxecto europeo competitivo 2020 KA01, coordinado pola University 

of Plymouth (Reino Unido). 

 

V CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN APRENDIZAXE-SERVIZO (APS) 

O GI MESTURA, coordinador polo Prof. Pablo C. Muñoz, ten concedido un novo proxecto no marco da V Convocatoria de 

Proxectos de Innovación Educativa en ApS baixo o título “Aprender a aprender cos deberes”. Este proxecto esta coordinado pola Profa. 

Isabel Dans de Sotomayor (GI MESTURA) e colabora a Profa. Cristina Varela (GI ESCULCA), grupos pertencentes á Rede RIES. 

 

GUIDING SCHOOLS: MELLORA DOS ESTÁNDARES DE CALIDADE PARA A CARREIRA. APRENDIZAXE E ORIENTACIÓN  

O GI DIOEP participa no proxecto Erasmus + Guiding Schools: mellora dos estándares de calidade 

para a carreira. Aprendizaxe e orientación”, como socio doutras institucións de Italia, Suecia, Noruega, 

República de Macedonia do Norte, Bélxica e Alemaña. Este proxecto aborda os principais problemas de 

mellora da calidade da orientación profesional e a aprendizaxe na escola, promovendo tamén a formación 

de profesores e o desenvolvemento de ferramentas dixitais para intervencións de orientación profesional 

dirixidas aos estudantes. 
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CONTRATOS E CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN 

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

Investigadores principais: Pablo C. Muñoz Carril (GI MESTURA) e M. Carmen Sarceda Gorgoso (GI GEFIL) 

Entidade financiadora/Programa: Concello de Lugo 

Data: maio – novembro de 2020 

 

EXPERIENCIAS SENTIDAS POLO ALUMNADO UNIVERSITARIO NO CONFINAMENTO: VIVENCIAS EMOCIONAIS E SENTIMENTAIS E ESTILOS DE AFRONTAMENTO. 

RESPOSTAS PEDAGÓXICAS PARA A PREVENCIÓN DE ABUSOS E ADICCIÓNS  

Investigadora principal: Mª José Méndez Lois (GI GEFIL) 

Entidade financiadora/Programa: Universidade de Santiago de Compostela 

Data: xuño – novembro de 2020 

 

O ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDADE DE XÉNERO NA UNIVERSIDADE. IMPACTO NA UNIVERSIDADE COMPOSTELÁ E 

ELEMENTOS PARA A MELLORA DAS ACTUACIÓNS PLANIFICADAS  

Investigadora principal: Mª José Méndez Lois (GI GEFIL) 

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

Data: xaneiro – novembro de 2020 

 

DIXITOU: ANÁLISE E PREVENCIÓN DE CONDUTAS ADICTIVAS E DE RISCO NAS REDES SOCIAIS. INTERVENCIÓN PARA UN USO SEGURO CARA AO BENESTAR DIXITAL  

Equipo de investigación: GIES 10 

Entidade financiadora/Programa: Proxecto a cargo das Axudas INOU-2020 

Data: xaneiro – decembro de 2020 

 

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN 

ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN DE ALBA MARTÍNEZ NA TRINITY COLLEGE DE DUBLÍN 

A doutoranda Alba-Elena Martínez Santos, do GI TECNOEDUC, realizou unha estancia de investigación de tres meses no Trinity 

College de Dublín, concretamente, no Trinity Research in Childhood Centre (TRiCC), baixo a titorización da Profa. Imelda Coyne. 

 

ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN DE WALTER MESQUITA ROMERO NA LAKEHEAD UNIVERSITY (ONTARIO) 

O doutorando Walter Mesquita Romero, do GI TECNOEDUC, e pertencente ao programa “COLCIENCIAS-Colombia”, levou a 

cabo una estadía de investigación na Lakehead University de Ontario, xunto ao Prof. Michael Hoechsmann. 
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 
 

ONLINE MEETINGS DO PROXECTO GUIDING SCHOOLS 

Online, novembro-decembro de 2020 

Durante os meses de novembro o decembro do 2020 terán lugar as próximas reunións do Proxecto Guiding 

Schools, no que participa o GI DIOEP. Nelas trataranse os seguintes temas: plan de difusión do proxecto, plan de traballo 

para o Intelectual Output 1: mellorar a calidade da aprendizaxe e orientación para a carreira, e outras cuestións administrativas e financeiras. 
 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ONLINE NO PROXECTO ERASMUS + CAREERS AROUND ME 

Online, decembro 2020 - xaneiro de 2021 

O GI DIOEP participará nas actividades de formación online do Proxecto Erasmus + Careers around me, 

as cales se desenvolverán durante os meses de decembro (2020) e xaneiro (2021). Esta formación, impartida 

polo recoñecido especialista consultor Omar Vulpinari, estará enfocada á posta en práctica das accións piloto 

programadas para a seguinte fase do proxecto. Dita formación concrétase do seguinte xeito: 

 Workshop 1: “Bootcamp” de deseño de servizos. Conferencia introdutoria ao deseño de servizos e taller sobre "a mellora dos 

servizos de orientación profesional". 

 Workshop 2: Comprensión do usuario no deseño de servizos. Taller de "definición do servizo". Durante o taller traballarase para 

crear unha proto-persoa, mapas de partes interesadas e mapas de expectativas.  
 

 

XORNADAS SOBRE IMPLICACIÓN FAMILIAR NO FOGAR. O PROGRAMA IMPLICA2 

Online, 11 de decembro de 2020 

O GI ESCULCA, no marco do Proxecto Nacional Implica2 “Implicación familiar e rendemento académico en 

Educación Primaria. A efectividade dun programa para pais e nais”, organiza as Xornadas sobre Implicación familiar 

no fogar. O programa Implica2 que se celebrarán vía online (Microsoft Teams) o vindeiro 11 de decembro.  

 

CURSOS PFID – GI MESTURA 

Online, decembro de 2020 

O GI MESTURA, coordinado polo Prof. Pablo C. Muñoz, desenvolverá dous cursos de formación, no Programa de Formación e Innovación 

Docente da USC, dirixidos a profesorado da Facultade de Formación do Profesorado: 

 Deseño de actividades en liña (10 horas). 

 Desenvolvemento de procesos de formación virtual síncrona con Microsoft Teams (10 horas). 
 

ONLINE MEETING DO PROYEXTO ERASMUS + CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES 

Online, xaneiro de 2021 

En xaneiro de 2021 terá lugar o próximo online meeting do Proxecto Erasmus + Crucial Impacts on 

Career Choices, no que participa o GI DIOEP, co obxecto de compartir os plans de difusión do proxecto por 

parte dos socios participantes e as estratexias de promoción do booklet (mini-manual práctico) sobre orientación para a carreira 

producido polos membros dos diferentes equipos de investigación participantes. 

 

PUBLICACIÓN EN ABERTO DO PROGRAMA IMPLICA2 -  PROXECTO PLAN NACIONAL 

Santiago de Compostela,  2020 

O GI ESCULCA, 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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I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOXÍA EDUCATIVA 

Online, 15-16 de decembro de 2020 

O Congreso, organizado polo Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa 

(GIPED) da Universidade da Coruña, ten como propósito constituír un foro de debate 

sobre os principais tópicos de investigación no campo da psicoloxía educativa e doutras 

áreas afíns da psicoloxía e a educación. A través de diversos espazos virtuais, os 

participantes no congreso poderán presentar as súas contribucións de investigación, 

proxectos de intervención e experiencias educativas dentro das diferentes áreas temáticas. 

Este I Congreso Internacional de Psicoloxía Educativa pretende reunir achegas tanto desde a vertente académica e investigadora 

como desde a vertente profesional no ámbito da Psicoloxía Educativa e doutras áreas afíns. 

Máis información: http://www.congresodepsicologiaeducativaciped.com/ 

 

 

XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CIDU 2020). A TRANSFORMACIÓN 

DIXITAL DA UNIVERSIDADE 

(Online) Tenerife, 27-29 de xaneiro de 2021 

Organizado pola Universidad de la Laguna, o seu obxectivo é reflexionar sobre 

os retos e estratexias de transformación dixital das universidades como institucións 

educativas do século XXI. Configúrase como unha oportunidade de presentar e 

intercambiar estudos e experiencias sobre as metodoloxías de ensinanza innovadoras na educación superior no contexto da 

sociedade dixital. Un espazo para debater sobre o papel e funcións das TIC na reformulación da docencia, a investigación e a xestión 

universitaria, así como para identificar e analizar as tendencias emerxentes en ensinanza, titorización e avaliación das aprendizaxes 

coas TIC. 

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

 

 

4º CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN (EDUCA 2021) 

Santiago de Compostela, 25-27 de febreiro de 2021 

O evento estará organizado por EDUCA, unha plataforma formada por docentes de diferentes etapas 

educativas que promove a mellora da educación, e pola Universidade da Coruña, e a súa finalidade é ser un 

foro de intercambio de coñecemento e experiencias didácticas entre profesorado e alumnado de todas as 

etapas educativas e materias.  

Máis información: https://www.mundoeduca.org/i-congreso-mundial-de-educaci%C3%B3n/ 

 
15TH ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT 

CONFERENCE (INTED 2021) 

Valencia, 8-10 de marzo de 2021 

INTED é unha das maiores conferencias internacionais para profesores, investigadores, tecnólogos e profesionais do ámbito 

educativo, na que se pode participar de forma presencial ou virtual. Despois de 15 anos, foise convertendo nun evento de referencia 

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

metodoloxías de ensinanza-aprendizaxe e innovacións en tecnoloxía educativa. 

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

http://www.congresodepsicologiaeducativaciped.com/
https://cidu2020.ull.es/
https://www.mundoeduca.org/i-congreso-mundial-de-educaci%C3%B3n/
https://iated.org/inted/
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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CINDU 2021) 

Online, 14-17 de xuño de 2021 

Esta sétima edición do Congreso Internacional de Docencia 

Universitaria organizado pola Universidade de Vigo celebrarase na modalidade virtual. Proponse como un espazo para o intercambio 

de experiencias investigadoras ou innovadoras entre profesionais da educación. Desde esta premisa, pretende ser un punto de 

encontro entre todas aquelas persoas interesadas na docencia universitaria. 

Máis información: http://cindu2021.webs.uvigo.es/ 

 

 

 

CSE CONFERENCE 2021: RETOS & DESAFÍOS DA EDUCACIÓN 

Online, 28-29 de xuño de 2021 

Neste encontro internacional, organizado pola Universidade Complutense e 

EduSoc Lab, e que se desenvolverá na modalidade virtual, poñeranse a debate os retos e 

desafíos da educación do século XXI a través do intercambio de experiencias, estudos, 

proxectos de innovación e transformación educativa.  

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

 

 

 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA E INNOVACIÓN CIDUI 

2020+1 

Hospitalet de Llobregat, 30 de xuño, 1-2 de 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 dende unha estratexia 

docente.  

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

 

 

 

XVII CONGRESO NACIONAL E IX IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA E 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/ 

http://cindu2021.webs.uvigo.es/
https://www.cseconference.es/
https://www.cidui.org/es/congresos-cidui/xi-congreso-cidui-2020/
https://www.congresodepedagogia.es/
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10º CONGRESO IBEROAMERICANO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA (CIAIQ2021) 

A Coruña, 13-16 de xullo de 2021  

Este congreso é un evento anual que reúne a representantes da comunidade 

científica internacional que traballan na área da investigación cualitativa, e dedica un 

espazo importante á difusión de metodoloxías e resultados dos estudos levados a cabo 

por grupos de investigación.  

Máis información: https://ciaiq.org/congreso-ibero-americano-en-

investigacion-cualitativa/ 

 

 

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE TEORÍA DA EDUCACIÓN 

Madrid, 15-17 de novembro de 2021 

 

 

 

 

 

Tras o 50 aniversario da Lei Xeral de Educación, celébrase a XV edición do Congreso Internacional de Teoría da Educación 

(CITE), baixo o lema “Democracia e tradición na teoría e a práctica educativa do século XXI. Este Congreso, de carácter internacional 

e con clara vocación interdisciplinar, preséntase como un espazo de debate, reflexión e intercambio sobre a capacidade da cidadanía 

e da educación de responder aos retos inminentes que formula a sociedade actual. 

Máis información: https://cite2020.org/ 

 

https://ciaiq.org/congreso-ibero-americano-en-investigacion-cualitativa/
https://ciaiq.org/congreso-ibero-americano-en-investigacion-cualitativa/
https://cite2020.org/
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Dykinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruz, J. I., e García de Fez, S. (Eds.). 

(2020). Absentismo escolar y exclusión 
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Ofrecemos as novidades 

referentes á lexislación educativa dos 

últimos meses, tanto a nivel nacional 

como autonómico galego.  

 

BOE 

Resolución do 29 de maio de 2020, 

da Secretaría Xeral de Universidades, 

pola que se publica o Acordo do 27 de 

maio de 2020, da Conferencia Xeral 

de Política Universitaria polo que se 

fixan os límites máximos dos prezos 

públicos por estudos conducentes á 

obtención dos títulos universitarios 

oficiais para o curso 2020-2021. BOE 

Núm. 156 Mércores, 3 de xuño de 

2020 Páx. 36700-36701. 

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

06/03/pdfs/BOE-A-2020-5605.pdf 

Resolución do 15 de xuño de 2020, 

da Secretaría Xeral Técnica, pola que 

se publica o Convenio coa Delegación 

en España da Fundación British 

Council, para a realización de 

proxectos curriculares integrados e 

actividades educativas conxuntas. 

BOE Núm. 174 Martes, 23 de xuño de 

2020 Páx. 43816-43824. 

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

06/23/pdfs/BOE-A-2020-6611.pdf 

Orde EFP/561/2020, do 20 de 

xuño, pola que se publican Acordos 

da Conferencia Sectorial de 

Educación, para o inicio e o 

desenvolvemento do curso 2020-

2021. BOE Núm. 175 Mércores, 24 de 

xuño de 2020 Páx. 44183-444187. 

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

06/24/pdfs/BOE-A-2020-6685.pdf 

Resolución do 25 de xuño de 2020, 

da Secretaría Xeral Técnica, pola que 

se publica o Convenio coa Unión 

Sindical de Inspectores de Educación, 

en materia de formación permanente 

do profesorado. BOE Núm. 182 Xoves, 

2 de xullo de 2020 Páx. 46473-46476. 

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

07/02/pdfs/BOE-A-2020-7103.pdf 

Resolución do 15 de xuño de 2020, 
da Universidade de Santiago de 
Compostela, pola que se publica o 
plan de estudos de Máster en 
Psicoloxía. BOE Núm. 187 Mércores, 8 
de xullo de 2020 Páx. 48934-48937. 

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

07/08/pdfs/BOE-A-2020-7499.pdf 

Resolución do 26 de xuño de 2020, 

da Universidade Nacional de 

Educación a Distancia, pola que se 

publica a modificación do plan de 

estudos de Graduado en Psicoloxía. 

BOE Núm. 188 Xoves, 9 de xullo de 

2020 Páx. 49385-49386. 

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

07/09/pdfs/BOE-A-2020-7595.pdf 

Orde UNI/635/2020, do 7 de xullo, 

pola que se fixan os prezos públicos 

polos servizos académicos 

universitarios e outros servizos na 

Universidade Nacional de Educación a 

Distancia, para o curso 2020-2021. 

BOE Núm. 189 Venres, 10 de xullo de 

2020 Páx. 50239-50255. 

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

07/10/pdfs/BOE-A-2020-7705.pdf 

Resolución do 2 de xullo de 2020, 

da Dirección Xeral de Avaliación e 

Cooperación Territorial, pola que se 

publica o Acordo da Conferencia 

Sectorial de Educación sobre o marco 

de referencia da competencia dixital 

docente. BOE Núm. 191 Luns, 13 de 

xullo de 2020 Páx. 50638-50668. 

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

07/13/pdfs/BOE-A-2020-7775.pdf 

Orde CIN/658/2020, do 13 de 

xullo, pola que se crea a Rede de e-

Ciencia (REC). BOE Núm. 196 Sábado, 

18 de xullo de 2020 Páx. 53509-

53512. 

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

07/18/pdfs/BOE-A-2020-8101.pdf 

 

Resolución do 29 de xullo de 2020, 

da Universidade da Coruña, pola que 

se corrixen erros na do 25 de xaneiro 

de 2011, pola que se publica o plan de 

estudos de Graduado en Educación 

Infantil. BOE Núm. 218 Xoves, 13 de 

agosto de 2020 Páx. 69353-69358 

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

08/13/pdfs/BOE-A-2020-9669.pdf 

Real Decreto-lei 31/2020, do 29 de 

setembro, polo que se adoptan 

medidas urxentes no ámbito da 

educación non universitaria. BOE 

Núm. 259 Mércores, 30 de setembro 

de 2020 Páx. 82212-82224. 

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

09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf 

Resolución do 16 de setembro de 

2020, da Universidade da Coruña, 

pola que se corrixen erros na do 25 

de xaneiro de 2011, pola que se 

publica o plan de estudos de 

Graduado en Educación Infantil. BOE 

Núm. 261 Venres, 2 de outubro de 

2020 Páx. 83837. 

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

10/02/pdfs/BOE-A-2020-11686.pdf 

Resolución do 15 de outubro de 

2020, do Congreso dos Deputados, 

pola que se ordena a publicación do 

Acordo de validación do Real 

Decreto-lei 31/2020, do 29 de 

setembro, polo que se adoptan 

medidas urxentes no ámbito da 

educación non universitaria. BOE 

Núm. 279 Xoves, 22 de outubro de 

2020 Páx. 90581. 

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

10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf 

Real Decreto 938/2020, do 27 de 

outubro, polo que se regula o 

Observatorio "Mulleres, Ciencia e 

Innovación". BOE Núm. 285 Mércores, 

28 de outubro de 2020 Páx. 92545-

92552. 

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

10/28/pdfs/BOE-A-2020-13026.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/BOE-A-2020-6611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/BOE-A-2020-6611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-2020-7103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-2020-7103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7499.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7499.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/pdfs/BOE-A-2020-7705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/pdfs/BOE-A-2020-7705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/13/pdfs/BOE-A-2020-7775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/13/pdfs/BOE-A-2020-7775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13026.pdf
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DOG 

Resolución do 26 de maio de 2020, 

da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se regula o 

bacharelato de excelencia en Ciencia e 

Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 

2020/21. DOG Núm. 110 Luns, 8 de 

xuño de 2020 Páx. 22580. 

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

os/2020/20200608/AnuncioG0534-

290520-0001_gl.pdf 

Orde do 23 de xuño de 2020 pola 

que se establece o procedemento de 

recoñecemento de especialidades do 

persoal funcionario de carreira do 

corpo de mestres (código de 

procedemento ED020A). DOG Núm. 

131 Venres, 3 de xullo de 2020 Páx. 

26366-26375. 

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

os/2020/20200703/AnuncioG0534-

250620-0004_gl.pdf 

Orde do 25 de xuño de 2020 pola 

que se aproba o calendario escolar 

para o curso 2020/21 nos centros 

docentes sostidos con fondos 

públicos na Comunidade Autónoma 

de Galicia. DOG Núm. 136 Xoves, 9 de 

xullo de 2020 Páx. 27312-27327. 

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

os/2020/20200709/AnuncioG0534-

010720-0001_gl.pdf 

Resolución do 15 de xuño de 2020 

pola que se publica o plan de estudos 

do máster universitario en Psicoloxía. 
DOG Núm. 139 Martes, 14 de xullo de 

2020 Páx. 27976-27978. 

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

os/2020/20200714/AnuncioG2018-

300620-0008_gl.pdf 

Decreto 100/2020, do 2 de xullo, 

polo que se modifica a denominación 

da Facultade de Ciencias da 

Educación da Universidade de Vigo. 
DOG Núm. 140 Mércores, 15 de xullo 

de 2020 Páx. 28104-28105. 

 

 

 

 

 

 

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

os/2020/20200715/AnuncioG0534-

070720-0005_gl.pdf 

Decreto 102/2020, do 9 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 2020/21. DOG Núm. 145 

Martes, 21 de xullo de 2020 Páx. 

28799-28815. 

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

os/2020/20200721/AnuncioG0534-

130720-0001_gl.pdf 

Corrección de erros. Decreto 

100/2020, do 2 de xullo, polo que se 

modifica a denominación da 

Facultade de Ciencias da Educación 

da Universidade de Vigo. DOG Núm. 

150 Martes, 28 de xullo de 2020 Páx. 

29724. 

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

os/2020/20200728/AnuncioG0534-

220720-0001_gl.pdf 

Orde de 22 de xullo de 2020 pola 

que se desenvolve a normativa para o 

exercicio da docencia nos centros 

privados nas ensinanzas de educación 

infantil, primaria, secundaria 

obrigatoria, bacharelato e formación 

profesional, e se establece o 

procedemento de habilitación (código 

de procedemento ED302B). DOG 

Núm. 161 Mércores, 12 de agosto de 

2020 Páx. 31953-31977. 

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

os/2020/20200812/AnuncioG0534-

300720-0001_gl.pdf 

Resolución do 29 de xullo de 2020 

pola que se corrixen os erros  

advertidos na Resolución do 25 de 

xaneiro de 2011 pola que se publica o 

plan de estudos de graduado ou 

graduada en Educación Infantil. DOG 

Núm. 162 Xoves, 13 de agosto de 

2020 Páx. 32341-32347. 

 

 

 

 

 

 

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

s/2020/20200813/AnuncioG2017-

300720-0002_gl.pdf 

Resolución do 4 de agosto de 2020, 

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 2020/21. 
DOG Núm. 165 Luns, 17 de agosto de 

2020 Páx. 32633-32729. 

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

s/2020/20200817/AnuncioG0534-

040820-0001_gl.pdf 

Resolución do 12 de agosto de 2020, 

da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan instrucións 

para o desenvolvemento, con carácter 

experimental, dos cursos de 

especialización de formación 

profesional no ano académico 2020/21 

no ámbito da Comunidade Autónoma 

de Galicia. DOG Núm. 168 Xoves, 20 de 

agosto de 2020 Páx. 33051-33057. 

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

s/2020/20200820/AnuncioG0534-

130820-0002_gl.pdf 

Resolución do 26 de agosto de 2020 

pola que se corrixe un erro na 

Resolución do 29 de xullo de 2020 pola 

que se corrixen os erros advertidos na 

do 25 de xaneiro de 2011 pola que se 

publica o plan de estudos de graduado 

ou graduada en Educación Infantil. DOG 

Núm. 178 Mércores, 2 de setembro de 

2020 Páx. 34867. 

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

os/2020/20200902/AnuncioG2017-

280820-0001_gl.pdf 

Resolución do 8 de setembro de 

2020 pola que se ordena a 

publicación do Regulamento de 

estudos de doutoramento da 

Universidade de Santiago de 

Compostela. DOG Núm. 188 Mércores,  

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200608/AnuncioG0534-290520-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200608/AnuncioG0534-290520-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200608/AnuncioG0534-290520-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0534-010720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0534-010720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0534-010720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200714/AnuncioG2018-300620-0008_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200714/AnuncioG2018-300620-0008_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200714/AnuncioG2018-300620-0008_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200715/AnuncioG0534-070720-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200715/AnuncioG0534-070720-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200715/AnuncioG0534-070720-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200721/AnuncioG0534-130720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200721/AnuncioG0534-130720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200721/AnuncioG0534-130720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioG0534-220720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioG0534-220720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioG0534-220720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0534-300720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0534-300720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0534-300720-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200813/AnuncioG2017-300720-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200813/AnuncioG2017-300720-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200813/AnuncioG2017-300720-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0534-040820-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0534-040820-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0534-040820-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200820/AnuncioG0534-130820-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200820/AnuncioG0534-130820-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200820/AnuncioG0534-130820-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200902/AnuncioG2017-280820-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200902/AnuncioG2017-280820-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200902/AnuncioG2017-280820-0001_gl.pdf
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16 de setembro de 2020 Páx. 36157-

36202. 

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

os/2020/20200916/AnuncioG2018-

080920-0001_gl.pdf 

Orde do 16 de setembro de 2020 

pola que se ditan instrucións sobre o 

comezo do curso académico 2020/21 

e pola que se modifica a Orde do 25 

de xuño de 2020 pola que se aproba o 

calendario escolar para o curso 

2020/21 nos centros docentes 

sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 
DOG Núm. 189 Xoves, 17 de setembro 

de 2020 Páx. 36309-36314. 

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

os/2020/20200917/AnuncioG0598-

160920-0002_gl.pdf 

Resolución do 8 de outubro de 

2020, da Dirección Xeral de Centros e 

Recursos Humanos, pola que se dá 

publicidade ao acordo entre a 

Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade e as organizacións 

sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-

UGT polo que se engade unha nova 

disposición transitoria ao texto 

refundido do Acordo do 20 de xuño 

de 1995, polo que se regulan o acceso 

e as condicións de traballo do persoal 

docente interino e substituto 

dependente desta Consellería, que 

imparte ensinanzas distintas das 

universitarias (publicado pola 

Resolución do 28 de xuño de 2017, 

Diario Oficial de Galicia número 131, 

do 11 de xullo). DOG Núm. 209 

Venres, 16 de outubro de 2020 Páx. 

40092-40094. 

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

os/2020/20201016/AnuncioG0598-

131020-0003_gl.pdf 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200916/AnuncioG2018-080920-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200916/AnuncioG2018-080920-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200916/AnuncioG2018-080920-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200917/AnuncioG0598-160920-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200917/AnuncioG0598-160920-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200917/AnuncioG0598-160920-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201016/AnuncioG0598-131020-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201016/AnuncioG0598-131020-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201016/AnuncioG0598-131020-0003_gl.pdf


BOLETÍN NÚMERO 19 DECEMBRO 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR DA REDE RIES 

Dr. Miguel A. Santos Rego 
 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: 
 

GI 1790 ESCOLA-CULTURA 

(ESCULCA) 

Dir. Miguel A. Santos Rego 
 

GI 1877 GRUPO GALEGO DE 

ESTUDOS PARA A FORMACIÓN E 

INSERCIÓN LABORAL (GEFIL) 

Dir. Carmen Sarceda Gorgoso 
 

GI 1468 DIAGNÓSTICO E 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA E 

PROFESIONAL (DIOEP) 

Dir. Elena Fernández Rey 
 

GI 1438 TECNOLOXÍA EDUCATIVA 

(TECNOEDUC) 

Dir. Beatriz Cebreiro López 
 

GI 1372 GRAMÁTICA DO ESPAÑOL 

(GRAMÁTICA) 

Dir. Victoria Vázquez Rozas 
 

GI 2171 GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA MESTURA 

Dir. Pablo César Muñoz Carril 
 

GI EN EDUCACIÓN, ACTIVIDADE 

FÍSICA E SAÚDE (GIES 10) 

Dir. Margarita Pino Juste 
 

GI EN PSICOLOXÍA EDUCATIVA 

(GIPED) 

Dir. Antonio Valle Arias 

 

Financiado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional-Unión Europea 

 

Xa estamos traballando en… 
 

 XVII Congreso Nacional e IX Iberoamericano de Pedagogía “La Educación en Red. Realidades Diversas, 

Horizontes Comunes” (7-9 de xullo de 2021) 

 Curso de Perspectiva de Xénero na Investigación (2021) 

 Publicación en aberto do Proxecto Nacional Implica2 (2021) 

 

 

 

Contacto: 

Facultade de Ciencias da Educación 

Despacho 28 (Módulo A) 

Campus Vida 

15782 Santiago de Compostela (A Coruña) 

http://redries.usc.es 

rederies@gmail.com 

Teléfono: 881 813 890 

 
EQUIPO EDITORIAL 
 

- Carmela Cambeiro Lourido 
- Jesús García Álvarez 
- Anaïs Quiroga Carrillo 

 

http://redries.usc.es/
mailto:rederies@gmail.com

