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III SIMPOSIO INTERNACIONAL APRENDIZAXE-SERVIZO NA UNIVERSIDADE: CALIDADE 

E EMPREGABILIDADE 
 

 

O Simposio Internacional de 
Aprendizaxe-Servizo na Universidade, que 
celebrou o 29 de abril de 2021 a súa terceira 
edición sobre “empregabilidade e calidade”, 
consolidouse como un foro estable sobre 
experiencia e innovación en torno a esta 
metodoloxía na educación superior. Nesta 
edición contouse coa participación das 
universidades do Proxecto “Aprendizaxe-
servizo (ApS) e empregabilidade dos 
estudantes universitarios en España: 
competencias para a inserción laboral” 
(EDU2017-82629-R), coordinado polos 
profesores Miguel A. Santos e Mar Lorenzo. 

A base desta actividade, que reuníu a 
decenas de profesores/as da ensinanza 
universitaria, e incluso a alumnado de posgrao, 
tivo como obxectivos: promover o 
coñecemento da metodoloxía da aprendizaxe-
servizo como vía efectiva de innovación 
educativa na educación superior, estudar o 
impacto da aprendizaxe-servizo nas dinámicas 
da empregabilidade dos/as egresados/as nas 
universidades europeas, identificar os criterios 
de calidade nos proxectos de ApS, e examinar o 
grado de desenvolvemento do proceso de 
institucionalización da aprendizaxe-servizo. 

É un feito que o Simposio conseguiu 
ampliar e fortalecer as canles de colaboración 
entre investigadores/as e profesionais da 
educación que están traballando en 
dimensións prácticas e metodoloxías 
educativas con carácter innovador, ampliando o coñecemento e a posta en valor de 
proxectos educativos vinculados á aprendizaxe-servizo, contribuíndo á difusión de ideas e 
proxectos socio-educativos asociados á mellora organizativa e curricular na educación 
superior, así como fomentando a participación dos/as profesionais da educación que 
desenvolven programas de ApS que poñen en valor as experiencias e as boas prácticas que 
realizan. 

 

 
Miguel A. Santos Rego 
Presidente do Comité Organizador 
Coordinador do Grupo de Investigación ESCULCA e da Rede RIES 
Universidade de Santiago de Compostela 
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“Aprender a aprender cos deberes” é o título 
dun proxecto de innovación educativa en 
Aprendizaxe-Servizo que comezou este 2020-2021 
vinculado á materia de segundo curso do Grao en 
Mestre/a de Educación Primaria “Deseño, 
desenvolvemento e innovación curricular”. O punto de 
partida é precisamente a reflexión didáctica sobre 
como aprenden ás nenas e nenos que se inician na 
realización de tarefas escolares. Esta premisa permite 
detectar a necesidade das futuras mestras e mestres 
de coñecer ás persoas destinatarias da acción 
educativa para poder pensar o currículo e a relación 
educativa dun xeito máis fondo e real. Partindo da 
pregunta “Que necesita o alumnado?” concretouse o 
servizo á comunidade infantil a través dunha ONG que 
ofrecía apoio nas tarefas escolares. 

A elección destes beneficiarios/as é moi 
relevante pola transcendencia formativa que ten 
contribuír á mellora da aprendizaxe de persoas en 
situación de exclusión: en primeiro lugar, como factor 
de desenvolvemento curricular e profesional e, en 
segundo lugar, como posibilidade de crecemento na 
sensibilidade social e, por tanto, de competencias 
persoais. Traballar a aprendizaxe de persoas con 
necesidades educativas pode ser un elemento 
motivacional excelente para desenvolver o perfil 
docente de mestras e mestres do futuro. Ao considerar 
contextos reais de educación para nenas e nenos con 
dificultades no estudo, estase a formular unha 
experiencia de educación na acción. Non só como 
práctica docente de aula, senón no seguimento 
individual dos camiños de aprendizaxe de cada unha 
das persoas beneficiadas, o que permitirá que se poida 
reflexionar sobre a ensinanza-aprendizaxe de preto. 
Ademais, os/as participantes aínda non tiveron 
experiencia docente correspondente ao Practicum, 
polo que poden desenvolver mecanismos de 
aprendizaxe innovadores para casos individuais, en 
escenarios ben diferentes á aula, pero conectados con 
ela. 

O deseño do proxecto (Barbosa e Moura, 
2018) evolucionou cara á situación actual en plena 
pandemia. Por experiencias anteriores semellantes 
con estudantes, a acollida podería ser favorable, pero 
xurdiu precisamente nun ano moi especial onde a 
educación a distancia foi un fenómeno forzoso e a 
fenda dixital facíase cada vez máis grande entre os 
menores vulnerables. Isto lonxe de ser un obstáculo 
converteuse nun reto, pois provocou un achegamento 
a práctica docente na didáctica en liña. Foi unha gran 
oportunidade para experimentar as limitacións que  

 

 

 

 
percibe o profesorado e o alumnado máis vulnerable 
nesta época. Tamén foi un estímulo para espertar a 
necesidade de formación en tecnoloxía educativa e na 
pedagoxía a través dos medios dixitais. Outro bloque 
de aprendizaxe refírese ao rol mesmo do ser docente: 
as actitudes, a relación e comunicación que se 
establece co alumando e a familia, o estilo persoal e a 
ética, a resolución de conflitos, a moderación da 
esixencia e a comprensión, etc. Xunto a isto están as 
aprendizaxes propias da materia, referidas ás 
metodoloxías axeitadas para diversos contidos, a 
procura e elaboración de recursos didácticos ou o 
conxunto de competencias cívico-sociais, académicas 
e profesionais (Santos, Lorenzo, e Mella, 2020) que se 
poñen en valor no proxecto van máis alá das que se 
refiren á propia materia. Entre elas destaca a 
conciencia do importante papel que ten no seu 
exercicio futuro a inclusión escolar e social.  

O alumnado reflectiu as súas aprendizaxes 
por varias canles: nas reunións persoais e grupais 
onde se poñían en común as limitacións e 
descubertas de cada quen e solicitaban asesoramento 
do profesorado participante. Na aula, onde 
compartían co resto do grupo-clase as súas achegas á 
materia, por ter recibido unha experiencia directa e 
real do que se trataba de maneira teórica nas sesións. 
E, por último, nunha memoria da experiencia que 
incluía un diario das sesións, diferentes evidencias 
didácticas e a reflexión sobre o servizo prestado 
como fornecedor de coñecemento sobre a materia. 

Para a continuidade do proxecto 
establécense o seguinte elemento de interese: 
elaborar unha guía que inclúa un plan de mellora 
continua. Neste sentido cabe destacar a boa 
comunicación coa entidade social, que podería 
favorecer unha maior repercusión en todo o grupo-
clase. É un punto clave o co-deseño coa entidade e o 
alumnado, especialmente no que atinxe ao deseño de 
tarefas de enriquecemento curricular e a avaliación 
(Ruiz-Corbella e García-Gutiérrez, 2019). Con todas 
as limitacións que comporta un proxecto e as 
dificultades derivadas desta situación excepcional 
que estamos a vivir, os resultados demostraron que o 
noso alumnado asumiu unha posición máis firme no 
ámbito curricular, pero sobre todo na mellora do seu 
compromiso cívico, ético e emocional desde a 
docencia. 
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Para o futuro o ideal sería aumentar o número 
de entidades e participantes, cuestión que parece 
viable segundo o grao de satisfacción deste curso. En 
palabras dunha alumna-futura mestra: “O formar 
parte desta experiencia e as aprendizaxes que me 
brindou é algo que me levo no corazón para toda a 
vida”. 

 

Referencias bibliográficas 

Barbosa, E., e Moura, D. (2018). Proyectos educativos y 
sociales. Madrid: Narcea. 

Ruiz-Corbella, M., e García-Gutiérrez, J. (Eds.). (2019). 
Aprendizaje-servicio. Los retos de la evaluación. 
Madrid: Narcea. 

Santos, M., Lorenzo, M., e Mella, I. (2020). El 
aprendizaje-servicio y la educación 
universitaria. Hacer personas competentes. 
Barcelona: Octaedro. 

 



EXPERIENCIA INVESTIGADORA 
 

Método de implementación de tarefas para o fogar (MITCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 20 
 

 
  

4 
  

MAIO 2021 

 

 

 

 

 

INTRODUCIÓN 

A experiencia investigadora presentada forma 

parte da Tese Doutoral Calidade e equidade na 

prescrición de deberes escolares: Deseño e 

implementación de propostas de prescrición de deberes 

que melloren o compromiso e a autorregulación do 

estudante, dirixida pola Profesora Doutora Susana 

Rodríguez e o Profesor Doutor Antonio Valle, que á 

súa vez forma parte dun proxecto I+D+i (EDU2017-

82984-P) (MEIC). 

A primeira parte deste proxecto consiste, 

ademais da pertinente revisión do estado da cuestión 

dos deberes escolares, en deseñar unha proposta de 

prescrición e seguimento de deberes baseada en 

evidencias empíricas que contribúan a transformar os 

deberes nunha ferramenta educativa que favoreza a 

calidade dos procesos de ensino. Posteriormente, para 

comprobar a súa efectividade, implementarase o 

método durante 12 semanas en diferentes centros 

educativos de Galicia, coa colaboración do profesorado 

de 5º e 6º de Educación Primaria. 

Este estudo pretende continuar cunha das 

liñas de investigación do Grupo de Investigación en 

Psicoloxía Educativa (GIPED), a saber, os deberes 

escolares, xa iniciada nun proxecto anterior titulado 

Relación entre deberes escolares e rendemento 

académico: unha perspectiva multinivel e lonxitudinal. 

Na devandita investigación observouse, en 

concordancia con varios estudos previos sobre o tema, 

unha relación positiva e significativa entre a cantidade 

de deberes realizados polo alumnado e o rendemento 

académico (Cooper, 1989; Cooper, Robinson, e Patall., 

2006; Trautwein, Köller, Schmitz, e Baumert, 2002), 

entre outras variables. En base ás conclusións deste 

primeiro estudo, considerouse pertinente continuar a 

investigación atendendo á necesidade de establecer 

que modelo de prescrición de deberes mellora a 

implicación dos/as estudantes coas tarefas, e así 

contribuír a procesos de aprendizaxe comprensivos e 

á obtención de mellores resultados académicos. 

Cabe destacar que se realizou un estudo piloto 

durante o curso 2018/19, cuxos resultados se mostran  

 

 

 

 

 

 
 

a continuación. Ademais, volveuse a implementar no 

curso 2019/20 durante tan só seis semanas debido ao 

estado de alarma, polo que non se puido validar esa 

intervención. En consecuencia, este método está a 

implementarse actualmente nalgúns centros 

educativos de Galicia neste curso 2020/21. 

OBXECTIVOS 

Os obxectivos desta investigación son: (a) 

deseñar unha proposta de prescrición de tarefas 

escolares, e (b) comprobar en que medida a proposta que 

se deseñou mellora o compromiso e as habilidades de 

autorregulación dos/as estudantes de 5º e 6º de 

Educación Primaria. Esta proposta foi publicada 

recentemente como Método de Implementación de 

Tarefas para o Fogar (MITCA) (Valle e Rodríguez, 2020). 

MÉTODO 

Ante a imposibilidade de traballar coa 

totalidade da poboación obxecto, recorremos á 

selección da mostra por conveniencia a través dun 

deseño cuasi-experimental. Os participantes foron 

alumnas e alumnos de 5º e 6º curso de Educación 

Primaria de centros educativos de Galicia e os seus 

profesores e profesoras. Deste xeito, participaron na 

proba piloto 18 aulas do grupo experimental (284 

estudantes, 183 de 5º e 101 de 6º de Educación 

Primaria) e 18 aulas do grupo control (432 

estudantes) durante o curso 2018/19. Neste curso 

(2020/21) participaron 8 aulas e outros 6 grupos 

atópanse inmersos na implementación do método 

durante este trimestre. Todos os participantes foron 

avaliados antes e despois da intervención acerca do 

seu compromiso académico cos deberes e os seus 

resultados académicos. 

A variable independente deste traballo ten 

dous niveis: a prescrición dos deberes en base ao 

método deseñado (GE) e a prescrición de deberes en 

formato convencional (GC). As variables dependentes 

ou criterios en base aos que se xulga a eficacia, 

efectividade e eficiencia da intervención están 

vinculadas ao compromiso condutual e afectivo-

motivacional cos deberes (Trautwein, 2007), ao 

compromiso escolar dos estudantes (Fredricks, 

Blumenfeld, e Paris., 2004) e á autorregulación da 

aprendizaxe (Zimmerman e Martínez- Pons, 1990). 
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As variables relativas ao compromiso cos 

deberes son avaliadas a través da Enquisa sobre os 

Deberes Escolares (EDE) (Núñez et al., 2015; Núñez et 

al., 2015). En concreto, para a avaliación do 

compromiso  condutual mídese o tempo dedicado, o 

aproveitamento dese tempo e a cantidade de deberes 

realizados dos prescritos polo/a docente. Para a 

avaliación do compromiso afectivo-motivacional 

empréganse medidas de motivación intrínseca para 

realizar os deberes escolares, interese, ansiedade, 

actitude e percepción de utilidade. 

O compromiso escolar do estudante mídese a 

través da versión española do School Engagement 

Measure (SEM) de Fredricks, Blumenfeld, Friedel, e 

Paris (2005), validada por Ramos-Díaz, Rodríguez-

Fernández, e Revuelta (2016), que nos permitiría 

diferenciar entre o compromiso comportamental, 

emocional e cognitivo. 

Para a avaliación das estratexias de 

autorregulación recorreremos ao Self-regulation 

Strategy Inventory de Cleary (2006), que nos permite 

estudar as habilidades dos/as estudantes para buscar 

información, xestionar o seu comportamento e a 

contorna, así como medir a conduta autorregulatoria 

desadaptativa. 

RESULTADOS 

A proposta de prescrición deseñada (MITCA) 

asume catro principios básicos para o deseño e a 

avaliación dos deberes escolares: (a) os propósitos dos 

deberes deben ser entendidos polos estudantes como 

instrumentais para o seu progreso na aprendizaxe; (b) 

as tarefas que se prescriben deben ser concretas; (c) o 

deseño dos deberes escolares debe ter un propósito 

claro e deben ser sensibles á diversidade do 

alumnado; (d) os deberes deben contribuír ao 

desenvolvemento de habilidades de autorregulación 

por parte dos estudantes; e (e) o feedback sobre os 

deberes debe ser altamente informativo, autorreferido 

e motivador. 

En canto á relación entre o método e o 

compromiso escolar, atopáronse melloras nas tres 

dimensións do compromiso escolar avaliadas, e 

alcanzaron a significatividade as diferenzas no 

compromiso emocional dos estudantes do grupo  

 

 

 

 

 

experimental. Tralas 12 semanas de implementación 

de MITCA, o alumnado estaba significativamente máis 

contentos no colexio, divertíase máis na aula e 

mostrábase máis interesado no traballo escolar. 

Aínda que non se constataron diferenzas 

estatisticamente significativas en canto ao tempo que 

dedican aos deberes, os/as estudantes que 

participaron en MITCA realizan agora máis actividades 

das prescritas polo profesorado, perciben unha maior 

utilidade das tarefas que se lles mandan para a casa e 

evidencian unha menor taxa de ansiedade diante das 

tarefas escolares. 

CONCLUSIÓNS 

Atendendo aos resultados, a prescrición de 

tarefas diversas, concretas, valiosas, semanais e 

corrixidas que propón MITCA mellora o compromiso 

emocional dos/as estudantes co colexio, ademais de 

promover un progreso no compromiso 

comportamental e motivacional cos deberes escolares. 

Resulta importante destacar que o método  

MITCA implica cambios no modo no que os/as 

docentes abordan os deberes. Neste traballo, ademais 

de dar conta das variacións na prescrición de deberes 

informados polo profesorado participante, 

constatabamos diferenzas na propia percepción de 

utilidade dos deberes escolares entre os/as docentes 

que implementaron MITCA durante 12 semanas e 

aqueles docentes do grupo control que seguiron 

prescribindo deberes en formato tradicional. 

Participaron 30 docentes de 5º e 6º de Educación 

Primaria, dos cales 13 recibiron unha formación para 

prescribir os deberes segundo o método MITCA. Os 

resultados permítennos suxerir, por exemplo, que 

antes de empezar con MITCA, os docentes non 

mandaban nunca ou case nunca deberes con obxecto 

de que o seu alumnado coñecese contidos sobre o 

tema que se daría a continuación (53,9%). Tras a súa 

participación en MITCA, o 84,6% dicían prescribir 

deberes con este propósito algunha vez ou case 

sempre. Tamén atopamos diferenzas significativas na 

frecuencia coa que os/as docentes corrixían os 

deberes na aula antes e durante a súa participación en 

MITCA. Por outra banda, atopáronse diferenzas entre 

os/as docentes do grupo experimental e  
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os/as docentes do grupo control no que respecta á 

percepción da utilidade dos deberes unha vez finaliza 

a implementación de MITCA. Mentres que entre o 

segundo grupo máis do 80% sostén que os deberes 

son ferramentas educativas pouco útiles, 11 dos 13 

profesores/as que participaron na implementación de 

MITCA acabaron considerando bastante ou moi útiles 

os deberes escolares. Atendendo a estes resultados, o 

método MITCA contribúe a mellorar a percepción de 

utilidade que teñen os/as docentes acerca dos 

deberes. 

En definitiva, comprobamos os efectos de 

MITCA en variables do profesorado (por exemplo, 

percepción de utilidade das tarefas) e do alumnado 

(por exemplo, compromiso escolar, compromiso  

condutual e motivacional cos deberes), obtendo 

cambios positivos en todas elas. Por tanto, podemos 

afirmar que MITCA é unha ferramenta que parece 

eficaz á hora de mellorar as crenzas dos docentes 

sobre a utilidade dos deberes e aumentar o 

compromiso dos estudantes cara aos mesmos. 
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 

 

ONLINE MEETINGS DO PROXECTO GUIDING SCHOOLS 

Online, novembro-decembro de 2020 

Durante os meses de novembro e decembro do 2020 tiveron lugar diversas reunións do Proxecto Guiding 

Schools, no que participa o GI DIOEP. Nelas tratáronse 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 participou nas actividades de formación online do Proxecto Erasmus + Careers around me. 

Esta formación, impartida polo recoñecido especialista consultor Omar Vulpinari, estivo enfocada á posta en 

práctica das accións piloto programadas para a seguinte fase do proxecto. Dita formación concretouse 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/a usuario/a no deseño de servizos. Taller de "definición do servizo" 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 e o GI DIOEP, no marco do Proxecto Nacional Implica2 “Implicación familiar e rendemento 

académico en Educación Primaria. A efectividade dun programa para pais e nais”, organizou as “Xornadas sobre 

Implicación familiar no fogar. O programa Implica2”, que se celebraron vía online o pasado 11 de decembro. 

 

CURSOS PLAN DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE-GI MESTURA 

Online, decembro de 2020 

O GI MESTURA, coordinado polo Prof. Pablo C. Muñoz, desenvolveu 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). 

 

PUBLICACIÓN EN ABERTO DO PROGRAMA IMPLICA2-PROXECTO PLAN NACIONAL 

Santiago de Compostela, decembro 2020 

O GI ESCULCA, coordinador do Proxecto Nacional “Implicación familiar e rendemento académico na 

educación primaria. A efectividade dun programa para pais e nais”, publicou en aberto o Programa Implica2. 

Pódese consultar na seguinte ligazón: https://www.usc.gal/libros/gl/145-

implicados_guas_para_a_mellora_da_implicacin_familiar_en_educacin_primaria  

 

 

 

https://www.usc.gal/libros/gl/145-implicados_guas_para_a_mellora_da_implicacin_familiar_en_educacin_primaria
https://www.usc.gal/libros/gl/145-implicados_guas_para_a_mellora_da_implicacin_familiar_en_educacin_primaria
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ONLINE MEETING DO PROXECTO ERASMUS + CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES (CICC) 

Online, xaneiro de 2021 

En xaneiro de 2021 tivo lugar un 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 diferentes equipos de investigación participantes. 

 

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

Online, 25 de xaneiro de 2021 

Nesta reunión de traballo, na que participou o GI DIOEP, abordouse o ámbito das Competencias de 

Xestión da Carreira, presentando o modelo preliminar a revisar polos diferentes equipos e que será referencia 

para a elaboración de procedementos de validación do mesmo: enquisa e focus group con profesionais da 

orientación. 

 

CURSO FORMATIVO “DISLEXIA. UN RETO NA ESCOLA” 

Online, 24 de febreiro de 2021 

A Profesora do GI ESCULCA Paula Outón impartiu o pasado 24 de febreiro de 2021 o curso “Dislexia. Un reto na escola”, no que 

participaron 10 profesores do CEIP de Petelos (Mos). Neste curso tratáronse os seguintes contidos: Que é a dislexia? Como mellorar as 

habilidades de lectura e escritura? Como facilitar a aprendizaxe aos disléxicos na aula? 

 

FOCUS GROUP ONLINE DO PROXECTO ERASMUS + GUIDING SCHOOLS 

Online, 16 de marzo de 2021 

O GI DIOEP participou no focus group online do Proxecto Erasmus + Guiding Schools, no que cada 

socio compartiu un resumo da situación do seu país en relación cos sistemas de calidade para a orientación 

profesional nos centros de ensino, como punto de inicio para a mellora dos mesmos axustados a cada 

realidade particular (institucións, servizos, profesionais, destinatarios). 

 

ONLINE MEETING DO PROXECTO ERASMUS + CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES (CICC) 

Online, 23 de marzo de 2021 

O 23 de marzo tivo lugar un online meeting do Proxecto Erasmus + Crucial Impacts on Career 

Choices, no que participa o GI DIOEP, no que se abordaron aspectos relacionados coas actividades de difusión 

dos resultados do proxecto, programación de próximas reunións de traballo, aplicacións e adaptacións da 

investigación realizada aos diferentes contextos nacionais, edición do booklet (mini-manual práctico) en 

diferentes idiomas, edición do informe final do proxecto, e outros aspectos administrativos. 

 

CURSO “O PROCESO INVESTIGADOR E ANÁLISE DESCRITIVA DE DATOS” 

Pontevedra, 24-26 de marzo de 2021 

O Grupo de investigación GIES10 organizou o curso “O proceso investigador e análise descritiva de datos”, dirixido ao 

profesorado e estudantes de doutoramento, cunha duración de 10 horas, da Universidade de Vigo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 20 MAIO 2021 

 

ACCIÓNS DA REDE RIES 

9 
  

 

 

 
 

 

XORNADA “PRÁCTICAS PARA A CREATIVIDADE DESDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO” 

Pontevedra, 15 de abril de 2021 

Varios membros do GIES 10, coordinado pola Profa. Margarita Pino, organizaron as 

Xornadas “Prácticas para a creatividade desde a perspectiva de xénero”, que se enmarca na 

Convocatoria de 2021 de axudas para a organización de actividades que contribúan á 

sensibilización en materia de xénero e á transmisión de valores igualitarios na Universidade de 

Vigo. 
 

PARTICIPACIÓN NO IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA E ACONSELHAMENTO 

Online, 21 e 23 de abril de 2021 

Os integrantes do GI DIOEP participaron no workshop virtual “Avaliación de intereses vocacionais: auxilio das TIC”, 
coordinado pola Profesora Lucy Leal Melo-Silva, e no workshop virtual “Promoción integrada do desenvolvemento da carreira e 

procesos académicos”, coordinado pola Profesora Iris Oliveira, desenvolvidos con motivo da celebración do “IV Seminário Internacional 

de Desenvolvimento de Carreira e Aconselhamento”, organizado pola Universidade do Algarve. 

 

CONFERENCIA DO PROFESOR SANTOS REGO SOBRE APRENDIZAXE-SERVIZO NA SEDE DE IESIDE EN VIGO 

Vigo, 18 de maio de 2021 

O Coordinador do GI ESCULCA, o profesor Miguel A. Santos Rego, foi convidado a 

pronunciar unha conferencia sobre a aprendizaxe-servizo e a educación superior na sede de Vigo 

do Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) de AFUNDACIÓN (Obra 

Social de ABANCA). 

 

ORGANIZACIÓN DO SEMINARIO “INFLUENCIAS NA TOMA DE DECISIÓNS PARA A CARREIRA PROFESIONAL” 

Online, 20 de maio de 2021 

O GI DIOEP organizou o Seminario titulado “Influencias clave na toma de decisións para a carreira 

profesional”, que se celebrou o 20 de maio de xeito telemático. Nel abórdanse os principais resultados do Proxecto 

Erasmus + Crucial Impacts on Career Choices (CICC), dirixido a profesionais da educación con funcións orientadoras 

no ensino universitario e non universitario. 
 

 

SEMINARIO “COMPETENCIA INTERCULTURAL, EMPREGABILIDADE E PARTICIPACIÓN. VÍAS PARA A INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE 

PERSOAS MIGRANTES” 

Xinzo de Limia,  28 a 31 de maio de 2021 

Os profesores Miguel A. Santos, Alexandre Sotelino, Jesús García e Ana Vázquez, do GI ESCULCA, 

imparten varias sesións de traballo no marco do Seminario “Competencia Intercultural, Empregabilidade e 

Participación” sobre o dominio de competencias que definen e contribúen á construción da traxectoria 

profesional dende unha perspectiva intercultural. O Seminario, de 20 horas de duración, desenvólvese entre os 

días 28 e 31 de maio no Concello de Xinzo de Limia. 
 

CURSOS DO PLAN DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE IMPARTIDOS POLO GI MESTURA 

Online, curso académico 2020/2021 

O Prof. Pablo C. Muñoz Carril, do GI MESTURA, impartiu neste curso académico diferentes cursos de formación no marco do 

Plan de Formación e Innovación Docente da USC: 

- “Desenvolvemento de procesos de formación virtual síncrona con Microsoft Teams” 

- “Deseño e creación de e-actividades para unha aprendizaxe activa” 

- “Deseño de actividades de aprendizaxe en liña” 

- “Procesos de formación virtual de carácter síncrono e asíncrono a través de Microsoft TEAMS” 
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PROXECTO DE APRENDIZAXE-SERVIZO “OLLADAS: CULTURAS E PEDAGOXÍA” 

Online, curso académico 2020/2021 

No marco da materia Pedagoxía Intercultural, que coordina o Profesor Miguel A. Santos Rego, coordinador 

da Rede RIES e GI ESCULCA, estase a poñer en marcha “Olladas: Culturas e Pedagoxía”, unha plataforma para 

difundir, comunicar, reflexionar e, tamén, educar en temáticas vinculadas á xestión da diversidade cultural. Para iso, un grupo de 

alumnado de segundo curso do Grao en Pedagoxía da Universidade de Santiago de Compostela, coordinados por Alexandre Sotelino 

Losada e David García Romero, teñen creado diversas RRSS que se actualizan periódicamente.  

 

PROXECTO “COMUNIDADE DE ACCIÓNS E SABERES ARREDOR DO RURAL” 

Santiago de Compostela, curso académico 2020/2021 

O investigador posdoutoral David García Romero, do GI ESCULCA, está a traballar coa 

Asociación Avoar no proxecto titulado “Comunidade de accións e saberes arredor do rural”, no que se 

aborda a construción dunha comunidade que quere reunir os esforzos de centros educativos e 

proxectos de desenvolvemento rural sostible para traballar conxuntamente pola construción da sostibilidade e a formación do 

alumnado. 

 

AS AVENTURAS DE LULI, NOVA INICIATIVA DO PROXECTO DE APS “EXCORAS” 

Online, curso académico 2020/2021 

O proxecto de ApS EXCORAS (Expresión Corporal e Aprendizaxe-Servizo), no que participa o 

profesor do GI ESCULCA Geno Rodríguez, implica ao alumnado do terceiro curso do grao en Mestra/e en 

Educación Infantil da USC.  Un total de 45 mozos e mozas que cursan a materia ‘Didáctica da Expresión e Comunicación Corporal’ 

neste semestre e que xa cursaron a de ‘Motricidade Infantil‘ no primeiro, impulsan a iniciativa “As aventuras de Luli”, serie de catorce 

vídeos que con periodicidade semanal irán subindo aos perfís do proxecto en Instagram, Facebook e YouTube.  

 

PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

PROXECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA “VIDEO-PODCAST COMO RECURSO EDUCATIVO: APLICACIÓN DE TIC’S NA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL” 

Pontevedra, curso académico 2020/2021 

A Profesora Margarita Pino, coordinadora do GIES 10, activa o proxecto de innovación educativa “Video-podcast como 

recurso educativo: aplicación de TIC’s na docencia semipresencial” que se desenvolve na Facultade de Ciencias da Educación e do 

Deporte da Universidade de Vigo durante este ano 2021. Entre os seus obxectivos destacan: 

 Formar ao profesorado nas técnicas necesarias para o desenvolvemento de VP de calidade que poidan utilizarse no 

contexto educativo universitario e divulgativo. 

 Deseñar, programar e producir VP que poidan ser utilizados dentro do programa de diferentes materias do contexto 

universitario e trasladados a contextos divulgativos externos. 

• Crear “canles” de distribución dos VP creados que contribúan á súa difusión entre o alumnado e, se é o caso, entre 

persoas externas á institución universitaria. 

 

CONTRATOS E CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

A CREACIÓN DE MATERIAIS EDUCATIVOS MULTIMEDIA A TRAVÉS DA FERRAMENTA “EDILIM”: PÍLULAS FORMATIVAS DE APOIO PARA O ALUMNADO DOS GRAOS 

DE MESTRE/A EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA 

Investigador principal: Pablo C. Muñoz Carril (GI MESTURA) 

Entidade financiadora/Programa: Concello de Lugo 

Data: curso académico 2020/2021 
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 

 

CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE “ORIENTACIÓN, TITORÍA E CONSTRUCIÓN DA IDENTIDADE LIBRE DE ESTEREOTIPOS DE XÉNERO. PLAN PROXECTA” 

Online, 9 de abril-8 de xuño de 2021 

O GI GEFIL impartirá vía online o curso de formación permanente “Orientación, titoría e construción da identidade libre de 

estereotipos de xénero. Plan Proxecta”, dende o 9 de abril ao 8 de xuño de 2021. 

 

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

Online, xuño de 2021 

No mes de xuño terá lugar a última xuntanza dos equipos de traballo dos diferentes países socios 

do Proxecto Erasmus + Crucial Impacts on Career Choices (CICC), no que participa o GI DIOEP. Nesta 

reunión presentarase o informe final de resultados e outros produtos do proxecto. 

 

SIMPOSIO “DESEÑO E PRESENTACIÓN DA FERRAMENTA MITCA (MÉTODO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE TAREFAS PARA O FOGAR): BASES DA PROPOSTA E PRINCIPAIS 

RESULTADOS” 

Córdoba, 14-18 de xuño de 2021 

 Varios membros do GIPED participarán no simposio “Deseño e presentación da ferramenta MITCA (Método de 

implementación de tarefas para o fogar): bases da proposta e principais resultados” no marco do X Congreso Internacional de Psicoloxía 

e Educación, que se celebrará na Universidade de Córdoba entre os días 14 e 18 de xuño deste 2021. 

 

CURSO DE VERÁN “INTERPRETAR OS DEBUXOS INFANTÍS: TODO O QUE DIN OS NENOS/AS A TRAVÉS DOS SEUS DESEÑOS” 

Lugo, 21-22 de xuño de 2021 

O Prof. Pablo C. Muñoz, do GI MESTURA, organiza na Facultade de Formación do Profesorado de Lugo o curso de verán titulado 

“Interpretar os debuxos infantís: todo o que din os nenos/as a través dos seus deseños”, o cal terá 15 horas de duración e se celebrará 

nos días 21 e 22 de xuño de 2021. 

 

SIMPOSIO “EDUCAR A EXPRESIÓN ARTÍSTICA DESDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO” 

Santiago de Compostela, 7-9 de xullo de 2021 

 A Profa. Mirian Alvariñas, do GIES 10, coordina o simposio “Educar a expresión artística desde a perspectiva de xénero” no XVII 

Congreso Nacional e IX Iberoamericano de Pedagoxía que se celebrará entre os días 7-9 de xullo de 2021. 

 

CURSO DE VERÁN “NOVAS FRONTEIRAS NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 2.0: FEMINISMOS-MASCULINIDADES-EDUCACIÓN SEXUAL-VIOLENCIA-

COEDUCACIÓN” 

Lalín, 12-13 de xullo de 2021 

O GI GEFIL organiza o curso de verán titulado “Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0: Feminismos-

Masculinidades-Educación Sexual-Violencia-Coeducación”, xunto co ICE da USC e o Concello de Lalín, dende o 12 ao 16 de xullo de 2021 

en Lalín (Pontevedra). 
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CURSO DE VERÁN “TRAS OS PASOS DE CONCEPCIÓN ARENAL: É POSIBLE EDUCAR NO MEDIO PENITENCIARIO?” 

Santiago de Compostela, 2-3 de setembro de 2021 

A Profa. Cristina Varela Portela e a Investigadora Predoutoral Anaïs Quiroga Carrillo, do GI ESCULCA, dirixirán durante os días 

2 e 3 de setembro o curso de verán “Tras os pasos de Concepción Arenal: é posible educar no medio penitenciario?”, na Facultade de 

Ciencias da Educación da USC.  

 

 

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN 

ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN DE ANAÏS QUIROGA CARRILLO NO INSTITUTE OF CRIMINOLOGY DA UNIVERSITY 

OF CAMBRIDGE 

Cambridge (Reino Unido), 3 de maio - 1 de agosto de 2021 

A doutoranda Anaïs Quiroga Carrillo, do GI ESCULCA, está a realizar unha estadía 

de investigación de tres meses no Institute of Criminology da University of Cambridge (Reino 

Unido), concretamente, no Centre for Community, Gender and Social Justice (CCGSJ), baixo a 

titorización da Profa. Loraine Gelsthorpe, directora do Instituto. 
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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CINDU 2021). 

FUTURO DA DOCENCIA NA UNIVERSIDADE  

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. De cara a reflexionar sobre as prácticas docentes no nivel da educación superior con miras á súa mellora e a 

debater sobre as dificultades, o congreso 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) Madrid, 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 desde unha estratexia docente.  

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

 

IX CONGRESO MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. CIMIE21 

Barcelona, 1-2 de xullo de 2021 

Baixo o lema “Evidencias educativas que melloran o mundo”, esta 

novena edición do CIMIE está programada a realizarse os días 1 e 2 de xullo 

deste ano, abordando distintas áreas e temáticas. 

Máis información: https://amieedu.org/ 

 
 

13TH ANNUAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES. EDULEARN21 

Palma, 5-6 de xullo de 2021 

 

EDULEARN é unha das maiores conferencias internacionais de 

educación para profesores, investigadores, tecnólogos e profesionais do 

sector da educación. Debido á situación derivada da COVID-19, a edición de 

2020 celebrouse como conferencia virtual, ao igual que a presente edición. 

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

 

 

http://cindu2021.webs.uvigo.es/
https://www.cseconference.es/
https://www.cidui.org/es/congresos-cidui/xi-congreso-cidui-2020/
https://amieedu.org/
https://iated.org/edulearn/
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XVII CONGRESO NACIONAL E IX IBEROAMERICANO DE PEDAGOXÍA 

Santiago de Compostela, 7-9 de xullo de 2021 

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

celebración do XVII Congreso Nacional e IX Iberoamericano de Pedagoxía e o Focal Meeting da World Educational 

Research Association (WERA), baixo o título “A Educación en Rede. Realidades diversas, horizontes comúns”, que 

terá lugar na centenaria Universidade Compostelá entre os días 7 e 9 de xullo de 2021. É en tal escenario onde os 

conceptos de calidade e de equidade, ou aínda de coñecemento, inclusión, desenvolvemento e sustentabilidade, se 

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

dificilmente escaparán á influencia dos big data en educación, por mencionar algunha das realidades virtuais que xa están delimitando 

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

Este Encontro nas terras atlánticas de España suporá un revulsivo para unir forzas e vontades nunha ruta de maior 

cohesión e progreso para educadores, investigadores e profesionais da educación en torno ás grandes metas e desafíos dos países, e 

dos homes e mulleres, que conformamos un gran espazo de comunicación, que se estende máis alá dos territorios de América e 

Europa. Non en vano o lema del Congreso expresa o desexo dunha Iberoamérica conectada, orgullosa da súa plural identidade e 

disposta a facer da educación unha sólida garantía de futuro. 

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

 

VII CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA E DOCENCIA EN REDE. IN-RED 2021 

Online, 13-15 de xullo de 2021 

Organizado conxuntamente pola Vicerreitoría de Recursos Dixitais e 

Documentación e a Vicerreitoría de Estudos, Calidade e Acreditación, a Universitat Politècnica de València convoca o Congreso de 

Innovación Educativa e Docencia en Rede, que se celebrará na mesma cidade. 

Baixo o lema “Leccións aprendidas: ideas compartidas”, e logo do confinamento vivido, a finalidade deste congreso é poñer 

en común as adaptacións realizadas e construír unha rica bagaxe das dinámicas, recursos, avaliacións, métodos… empregados que 

permita seguir avanzando na mellora da educación superior.  

Máis información: https://inred.blogs.upv.es/ 

 

X CONGRESO IBEROAMERICANO DE 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/ 

 

XVI CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOXÍA 

Braga, 1-3 de setembro de 2021 

As edicións deste Congreso, baixo os auspicios da Asociación Científica Internacional de 

Psicopedagoxía (ACIP), constituíron un acontecemento de converxencia académica e de mobilización de 

profesionais, investigadores e estudantes dos campos do ensino, a formación, a educación e as Ciencias da 

Educación, en xeral. As propostas organízanse en torno a diversas áreas temáticas, tales como: aprendizaxe, memoria 

e motivación; conflitos escolares e mediación; desenvolvemento profesional e vocacional; familia, escola e 

comunidade; formación de profesorado e axentes educativos; formación e transición ao mundo laboral; 

interculturalidade e inclusión social; ou políticas e reformas da educación superior. 

Máis información: https://congreso-xvigp.asocip.com/index.php/es/ 

https://www.congresodepedagogia.es/
https://inred.blogs.upv.es/
https://ciaiq.org/congreso-ibero-americano-en-investigacion-cualitativa/
https://congreso-xvigp.asocip.com/index.php/es/
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8º CONGRESO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁCTICAS CON TIC 

Online, 19-21 de outubro de 2021 

Este Congreso está dirixido a todos os profesionais relacionados co mundo educativo, de calquera área 

de coñecemento e nivel, así como a estudantes da Universidade interesados nesta materia. 

Máis información: http://congresotic.uma.es/edicion2021/ 

 

CONGRESO INTERNACIONAL SIPS 2021/XXXIII SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE PEDAGOXÍA SOCIAL 

Lugo, 28-29 de outubro e 4-5 de novembro de 2021 

A Sociedade Iberoamericana de Pedagoxía Social (SIPS) abordará o reto da transición 

ecolóxica e as respostas educativas á crise socio ambiental no marco do Congreso Internacional SIPS 

2021. 

Máis información: https://sips2020.sepa.gal/ 

 
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. No 50 aniversario da Lei Xeral de Educación”, e que, once anos despois da celebración do Seminario 

Interuniversitario de Teoría da Educación (SITE), volve conxuntamente co SITE á cidade de Madrid. 

Máis información: https://cite2020.org/ 

http://congresotic.uma.es/edicion2021/
https://sips2020.sepa.gal/
https://cite2020.org/
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Acale, M. (Dir.)., e Sánchez Benítez, C. 

(Coord.). (2021). Brecha de género y 

universidad: dos realidades que se 

retroalimentan. Albacete: Editorial 

Bomarzo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cáceres, C., Esteban, N., Gálvez, Mª C., e 

Rivas, B. (Eds.). (2021). Aplicaciones de 

las plataformas de enseñanza virtual a la 

Educación Superior. Madrid. Dykinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (CERMI). 

(2021). Universidad y discapacidad. La 

inclusión de las personas con discapacidad 

en la Universidad española. Propuesta para 

maximizar la responsabilidad social de las 

universidades conforme a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Madrid: 

Ediciones Cinca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordero, G., e Carnicero, P. (Coords.). 

(2021). ¿Quién forma a los futuros 

docentes? Barcelona: Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordero, J. M., Gil, M., e López Torres, L. 

(Coords.). (2021). Economía de la 

educación. Madrid: Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díez-Gutiérrez, E. R., e Rodríguez 

Fernández J. R. (Coords.). (2021). 

Educación crítica e inclusiva para una 

sociedad poscapitalista. Barcelona: 

Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funes, J. (2021). Ser maestro cuando 

nadie sabe para qué sirve. Barcelona: 

Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gairín, J., e Castro Ceacero, D. (2021). El 

contexto organizativo como espacio de 

intervención. Madrid: Síntesis. 

 

 

 

 

 

Godás Otero, A., e Fernández Rey, E. 

(Eds.). (2020). Guías. Implicación 

familiar e rendemento académico en 

educación primaria. A efectividade dun 

programa para pais e nais. Santiago de 

Compostela: Servizo de Publicacións da 

Universidade de Santiago de Compostela. 
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González Falcón, I. (Coord.). (2021). 

Atención a la diversidad cultural en el 

contexto educativo. Claves y aportaciones 

para la escuela inclusiva. Madrid: 

Pirámide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gómez López, N., e Fernández Campoy, J. 

M. (Coords.). (2021). Educación en 

grupos vulnerables. Barcelona: Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepín, C., e Villagrasa, C. (Coords.). 

(2021). Los derechos de la niñez a través 

del cine. Barcelona: Huygens Editorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorenzo, O. (Coord.). (2021). Inserción 

profesional y seguimiento de egresados. 

Una perspectiva multicultural. Madrid: 

Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitra, S. (2021). La escuela en la nube. El 

futuro del aprendizaje. Barcelona: Paidós 

Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musons, J. (2021). Reinventar la escuela. 

Una brújula para familias y educadores 

para comprender la educación del siglo 

XXI. Barcelona: Arpa Editores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rey, F. (2021). Segregación escolar en 

España. Marco teórico desde un enfoque 

de derechos fundamentales y principales 

ámbitos: socioeconómico, discapacidad, 

etnia y género. Madrid: Marcial Pons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivero, R. (2021). El futuro de la 

Universidad. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos, M. A., Lorenzo, M., e Mella, I. 

(2020). El aprendizaje-servicio y la 

educación universitaria. Hacer personas 

competentes. Barcelona: Octaedro. 
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Ofrecemos as novidades 

referentes á lexislación educativa dos 

últimos meses, tanto a nivel nacional 

como autonómico galego. 

 

BOE 

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. 308 Martes, 24 de novembro de 

2020 Páx. 103862. 

https://boe.es/boe/dias/2020/11/2

4/pdfs/BOE-A-2020-14772.pdf 

Orde UNI/1191/2020, do 3 de 

decembro, pola que se modifica o 

Anexo I do Real Decreto 1312/2007, 

do 5 de outubro, polo que se establece 

a acreditación nacional para o acceso 

de corpos docentes universitarios. 

BOE Núm. 326 Martes, 15 de 

decembro de 2020 Páx. 114798-

114803. 

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

12/15/pdfs/BOE-A-2020-16147.pdf 

Resolución do 12 de novembro de 

2020, da Universidade Nacional de 

Educación a Distancia, pola que se 

publica o plan de estudos de Máster 

Universitario en Psicoloxía da 

Intervención Social. BOE Núm. 330 

Sábado 19 de decembro de 2020 Páx. 

116990-116991. 

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

12/19/pdfs/BOE-A-2020-16555.pdf 

Lei Orgánica 3/2020, do 29 de 

decembro, pola que se modifica a Lei 

Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación. BOE Núm. 340 Mércores, 

30 de decembro de 2020 Páx. 

122868-122953. 

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

12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf 

Real Decreto 1085/2020, do 9 de 

decembro, polo que se establecen 

validacións de módulos profesionais 

dos títulos de Formación Profesional 

do sistema educativo español e as 

medidas para a súa aplicación, e se 

modifica o Real Decreto 1147/2011, 

do 29 de xullo, polo que se establece a 

ordenación xeral da formación 

profesional do sistema educativo. 

BOE Núm. 340 Mércores, 30 de 

decembro de 2020 Páx. 124714-

124875. 

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

12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf 

Resolución do 30 de outubro de 

2020, da Comisión Nacional 

Avaliadora da Actividade 

Investigadora, pola que se publican os 

criterios específicos aprobados para 

cada un dos campos de avaliación. 

BOE Núm. 2 Sábado, 2 de xaneiro de 

2021 Páx. 359-380. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

01/02/pdfs/BOE-A-2021-53.pdf 

Orde PCM/2/2021, do 11 de 

xaneiro, 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 2020-2021. BOE Núm. 11 

Mércores, 13 de xaneiro de 2021 Páx. 

2978-3029. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

01/13/pdfs/BOE-A-2021-460.pdf 

Resolución do 17 de decembro de 

2020, da Universidade da Coruña, 

pola que se publica o plan de estudos 

de Máster Universitario en Dirección, 

Xestión e Innovación de Institucións 

Escolares. BOE Núm. 15 Luns, 18 de 

xaneiro de 2021 Páx. 4495-4496. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

01/18/pdfs/BOE-A-2021-753.pdf 

Real Decreto-lei 3/2021, do 2 de 

febreiro, polo que se adoptan 

medidas para a redución da fenda de 

xénero e outras materias nos ámbitos 

da Seguridade Social e económico. 

BOE Núm. 29 Mércores, 3 de febreiro 

de 2021 Páx. 12268-12295. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf 

Orde CIN/119/2021, do 8 de 

febreiro, pola que se crea a Sede 

Electrónica do Ministerio de Ciencia e 

Innovación. BOE Núm. 38 Sábado, 13 

de febreiro de 2021 Páx. 16638-

16642. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

02/13/pdfs/BOE-A-2021-2132.pdf 

Resolución do 12 de febreiro de 

2021, da Dirección Xeral de Políticas 

Palanca para o Cumprimento da 

Axenda 2030, pola que se publica o 

Convenio marco entre a Secretaría de 

Estado para a Axenda 2030 e a 

Federación Española de Municipios e 

Provincias, para a posta en marcha e 

desenvolvemento de actuacións 

dirixidas á localización e 

implementación dos Obxectivos de 

Desenvolvemento Sostible da Axenda 

2030 no ámbito local. BOE Núm. 43 

Venres, 19 de febreiro de 2021 Páx. 

19965-19970. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

02/19/pdfs/BOE-A-2021-2640.pdf 

Resolución do 18 de febreiro de 

2021, do Congreso dos Deputados, 

pola que se ordena a publicación do 

Acordo de validación do Real 

Decreto-lei 3/2021, do 2 de febreiro, 

polo que se adoptan medidas para a 

redución da fenda de xénero e outras 

materias nos ámbitos da Seguridade 

Social e económico. BOE Núm. 47 

Mércores, 24 de febreiro de 2021 Páx. 

22605. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14772.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/15/pdfs/BOE-A-2020-16147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/15/pdfs/BOE-A-2020-16147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/19/pdfs/BOE-A-2020-16555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/19/pdfs/BOE-A-2020-16555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/02/pdfs/BOE-A-2021-53.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/02/pdfs/BOE-A-2021-53.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-A-2021-460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-A-2021-460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/18/pdfs/BOE-A-2021-753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/18/pdfs/BOE-A-2021-753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-A-2021-2132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-A-2021-2132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/19/pdfs/BOE-A-2021-2640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/19/pdfs/BOE-A-2021-2640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
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Resolución do 19 de febreiro de 

2021, da Dirección Xeral de Políticas 

Palanca para o Cumprimento da 

Axenda 2030, pola que se publica o 

Convenio marco entre a Secretaría de 

Estado para a Axenda 2030 e a Rede 

Española para o Desenvolvemento 

Sostible, destinado a lograr unha 

maior sensibilización e 

concienciación da sociedade española 

sobre os Obxectivos de 

Desenvolvemento Sostible da Axenda 

2030. BOE Núm. 49 Venres, 26 de 

febreiro de 2021 Páx. 23834-23838. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

02/26/pdfs/BOE-A-2021-3067.pdf 

Real Decreto 143/2021, do 9 de 

marzo, polo que se modifica o Real 

Decreto 1224/2009, do 17 de xullo, 

de recoñecemento das competencias 

profesionais adquiridas por experiencia 

laboral. BOE Núm. 59 Mércores, 10 de 

marzo de 2021 Páx. 27628-27632. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

03/10/pdfs/BOE-A-2021-3700.pdf 

Resolución do 30 de marzo de 

2021, da Secretaría Xeral de 

Universidades, pola que se publica o 

Acordo da Conferencia Xeral de 

Política Universitaria, do 29 de marzo 

de 2021, polo que se establece a 

equiparación dos prezos de primeira 

matrícula dos Másteres habilitantes e 

vinculados aos prezos medios da 

primeira matrícula de Grao para o curso 

2022-2023. BOE Núm.83 Mércores, 7 

de abril de 2021 Páx. 38962. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

04/07/pdfs/BOE-A-2021-5399.pdf 

Orde EFP/332/2021, do 6 de abril, 

pola que se regula a consolidación 

parcial do compoñente singular do 

complemento específico dos 

directores e directoras dos centros 

docentes públicos de ensinanza non 

universitaria. BOE Núm.86 Sábado, 10 

de abril de 2021 Páx. 40100-40105. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

04/10/pdfs/BOE-A-2021-5649.pdf 

Resolución do 10 de abril de 2021, 

da Subsecretaría, pola que se publica 

a Resolución do 7 de abril de 2021, 

conxunta da Secretaría de Estado de 

Educación e da 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 españoles 

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 

2020-2021. BOE Núm. 90 Xoves, 15 

de abril de 2021 Páx. 43033-43038. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf 

Resolución do 6 de abril de 2021, 

da Secretaría Xeral de Universidades, 

pola que se aproban recomendacións 

en relación cos criterios e estándares 

de avaliación para a verificación, 

modificación, seguimento e 

renovación da acreditación de títulos 

universitarios oficiais de Grao e de 

Máster ofertados en modalidades de 

ensinanzas virtuais e híbridas. BOE 

Núm. 90 Xoves, 15 de abril de 2021 

Páx. 43455-43467. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

04/15/pdfs/BOE-A-2021-6039.pdf 

Resolución do 20 de abril de 2021, 

da Secretaría de Estado de Educación, 

pola que se modifica a do 21 de 

setembro de 2020, pola que se ditan 

instrucións relativas ao programa de 

dobre titulación Bacharel-

Baccalauréat correspondentes ao 

curso 2020-2021. BOE Núm. 97 

Venres, 23 de abril de 2021 Páx. 

47351. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/

04/23/pdfs/BOE-A-2021-6573.pdf 

 

 

 

 

 

 

DOG 

Orde do 13 de novembro de 2020 pola 

que se crean as comisións provinciais de 

seguimento ante as posibles situacións 

de absentismo con orixe na COVID-19. 

DOG Núm. 235 Venres, 20 de novembro 

de 2020 Páx. 45834-45850. 

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

os/2020/20201120/AnuncioG0598-

161120-0003_gl.pdf 

Resolución do 30 de outubro de 

2020, da Dirección Xeral de Relacións 

Laborais, pola que se dispón a 

inscrición no rexistro e a publicación no 

Diario Oficial de Galicia do Acordo sobre 

a clasificación profesional e as condicións 

retributivas do persoal investigador e do 

persoal de apoio á investigación da 

Universidade de Santiago de Compostela. 

DOG Núm. 237 Martes, 24 de novembro 

de 2020 Páx. 46290-46302. 

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

os/2020/20201124/AnuncioG0599-

031120-0002_gl.pdf 

Resolución do 18 de novembro de 

2020, da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional, 

pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento do Real decreto lei 

31/2020, do 29 de setembro, polo 

que se adoptan medidas urxentes no 

ámbito da educación non 

universitaria. DOG Núm. 238 

Mércores, 25 de novembro de 2020 

Páx. 46434-46443. 

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

os/2020/20201125/AnuncioG0598-

181120-0003_gl.pdf 

Decreto 198/2020, do 20 de 

novembro, polo que se establece a 

estrutura orgánica da Consellería de 

Cultura, Educación e Universidade. 

DOG Núm. 242 Martes, 1 de decembro 

de 2020 Páx. 47237-47327. 

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

os/2020/20201201/AnuncioG0598-

241120-0002_gl.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-3067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-3067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6573.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201120/AnuncioG0598-161120-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201120/AnuncioG0598-161120-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201120/AnuncioG0598-161120-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201124/AnuncioG0599-031120-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201124/AnuncioG0599-031120-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201124/AnuncioG0599-031120-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201125/AnuncioG0598-181120-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201125/AnuncioG0598-181120-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201125/AnuncioG0598-181120-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201201/AnuncioG0598-241120-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201201/AnuncioG0598-241120-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201201/AnuncioG0598-241120-0002_gl.pdf
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Resolución do 30 de novembro de 

2020, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan 

instrucións para a atención educativa ao 

alumnado vulnerable ou alumnado con 

conviventes vulnerables durante o curso 

2020/21 como consecuencia da 

pandemia da COVID-19. DOG Núm. 244 

Xoves, 3 de decembro de 2020 Páx. 

47732-47737. 

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

os/2020/20201203/AnuncioG0598-

011220-0001_gl.pdf 

Decreto 216/2020, do 3 de decembro, 

polo que se establece a estrutura orgánica 

da Consellería de Política Social. DOG 

Núm. 253 Xoves, 17 de decembro de 2020 

Páx. 49517-49567. 

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

os/2020/20201217/AnuncioG0425-

091220-0001_gl.pdf 

Orde do 18 de decembro de 2020 

pola que se modifica a Orde do 12 de 

marzo de 2013 pola que se 

desenvolve o procedemento para a 

admisión do alumnado en centros 

docentes sustentados con fondos 

públicos que impartan ensinanzas de 2º 

ciclo de educación infantil, de educación 

primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato reguladas 

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

de educación (código de procedemento 

ED550A e ED550B). DOG Núm. 256 

Martes, 22 de decembro de 2020 Páx. 

50104-50106. 

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

os/2020/20201222/AnuncioG0598-

211220-0001_gl.pdf 

Decreto 229/2020, do 17 de 

decembro, polo que se desenvolve o 

réxime de concertos sociais no 

ámbito da Comunidade Autónoma de 

Galicia. DOG Núm. 3 Xoves, 7 de 

xaneiro de 2021 Páx. 237-270. 

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

os/2021/20210107/AnuncioG0425-

181220-0005_gl.pdf 

 

 

 

 

 

 

Resolución do 17 de decembro de 2020 

pola que se publica o plan de estudos do 

máster universitario en Dirección, Xestión e 

Innovación de Institucións Escolares. DOG 

Núm. 9 Venres, 15 de xaneiro de 2021 Páx. 

2495-2497. 

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

os/2021/20210115/AnuncioG2017-

301220-0001_gl.pdf 

Orde do 21 de xaneiro de 2021 pola 

que se clasifica de interese educativo 

a Fundación Universidade de Vigo. 

DOG Núm. 23 Xoves, 4 de febreiro de 

2021 Páx. 7067-7069. 

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

os/2021/20210204/AnuncioG0595-

250121-0001_gl.pdf 

Resolución do 10 de febreiro de 2021, 

da Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade, pola que se declara de 

interese galego e se ordena a inscrición 

no Rexistro de Fundacións de Interese 

Galego da Fundación Universidade de 

Vigo. DOG Núm. 33 Xoves, 18 de febreiro 

de 2021 Páx. 10326-10328. 

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

os/2021/20210218/AnuncioG0598-

110221-0001_gl.pdf 

Resolución do 10 de febreiro de 

2021, conxunta da Secretaría Xeral de 

Universidades e da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional, pola 

que se ditan instrucións para realizar, 

dentro do curso 2020/21, a avaliación de 

bacharelato para o acceso á universidade 

(ABAU) no curso 2021/22. DOG Núm. 37 

Mércores, 24 de febreiro de 2021 Páx. 

11396-11414. 

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

os/2021/20210224/AnuncioG0598-

160221-0002_gl.pdf 

Orde do 2 de marzo de 2021 pola 

que se regula o dereito do alumnado á 

obxectividade na avaliación e se 

establece o procedemento de 

reclamación das cualificacións 

obtidas e das decisións de promoción  

 

 

 

 

 

 

e obtención do título académico que 

corresponda, en educación infantil, 

educación primaria, educación 

secundaria obrigatoria e bacharelato. 

DOG Núm. 48 Xoves, 11 de marzo de 

2021 Páx. 14166-14174. 

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

os/2021/20210311/AnuncioG0598-

040321-0002_gl.pdf 

Decreto 46/2021, do 4 de marzo, 

polo que se aproban os estatutos do 

Colexio Oficial de Psicoloxía de 

Galicia. DOG Núm. 54 Luns, 22 de 

marzo de 2021 Páx. 15535-15578. 

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

os/2021/20210322/AnuncioG0595-

090321-0002_gl.pdf 

Resolución do 22 de marzo de 

2021, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se 

regula o bacharelato de especialización 

en idiomas (PluriBach) para o curso 

2021/22. DOG Núm. 62 Luns, 5 de abril 

de 2021 Páx. 17732. 

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

os/2021/20210405/AnuncioG0598-

240321-0002_gl.pdf 

Resolución do 22 de marzo de 

2021, da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional, 

pola que se regula o Programa 

plurilingüe no segundo ciclo da 

educación infantil (Plurinfantil) para 

o curso 2021/22. DOG Núm. 62 Luns, 

5 de abril de 2021 Páx. 17733. 

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

os/2021/20210405/AnuncioG0598-

240321-0003_gl.pdf 

Orde do 26 de marzo de 2021 pola 

que se regula o procedemento de 

aprobación de centros e institutos de 

investigación do Sistema universitario de 

Galicia (código de procedemento 

ED431J). DOG Núm. 68 Martes, 13 de 

abril de 2021 Páx. 18835-18852. 

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

os/2021/20210413/AnuncioG0598-

050421-0001_gl.pdf 
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